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Δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων

του κλάδου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020



• Ο κλάδος Βωξίτης – Αλουµίνα – Αλουµίνιο αποτελεί ίσως το πλέον
χαρακτηριστικό παράδειγµα επιτυχούς καθετοποιηµένου κλάδου στην
ελληνική µεταποιητική βιοµηχανία, µε τον ελληνικό βωξίτη να αποτελεί για
πάνω από 40 χρόνια την στερεή βάση ανάπτυξης του κλάδου.

Πρώτη ύλη Α’ Μεταποίηση

• Βωξίτης
• Αλουμίνα
• Πρωτόχυτο Αλουμίνιο
• Δευτερόχυτο

Αλουμίνιο

Β’ Μεταποίηση

• Έλαση (πλατέα
προϊόντα)

• Διέλαση (επιμήκη 
προϊόντα)

• Καλώδια/Χυτήρια
(χυτά αντικείμενα)

• Ανοδίωση / 
Ηλεκτροστατική βαφή 
/ Διακόσμηση

• Συσκευασία
• Μεταφορές
• Οικοδομή (Πόρτες, 

Παράθυρα)
• Μηχανολογικά/ 

Ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα

• Οικιακός εξοπλισμός

Το αλουμίνιο



Πηγή: ΙΟΒΕ

• Η Ελλάδα έχει αξιοσημείωτη θέση στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής πρώτης ύλης
αλουμινίου. Με 1,9 εκατ. τόνους παραγωγής βωξίτη το 2017, η χώρα κατέχει την
πρώτη θέση στην Ευρώπη και τη 12η παγκοσμίως.

• Στην παραγωγή αλουμίνας, η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη υψηλότερη θέση στην ΕΕ
το 2017, μετά την Ιρλανδία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

• Η Ελλάδα είναι μία από τις 10 χώρες της ΕΕ όπου λειτουργούν μονάδες παραγωγής
πρωτόχυτου αλουμινίου, καταγράφοντας την 5η υψηλότερη επίδοση το 2016

Η θέση της Ελλάδας



• Στην κατασκευή οικοδομικών προϊόντων από αλουμίνιο (πόρτες και παράθυρα), ο
όγκος παραγωγής μειώθηκε σωρευτικά κατά 68% μεταξύ 2009 και 2017, κυρίως λόγω
της συρρίκνωσης της οικοδομικής δραστηριότητας.

• Στα προϊόντα συσκευασίας από αλουμίνιο, καταγράφονται αυξομειώσεις κατά τη
διάρκεια της κρίσης, με αποτέλεσμα το 2017 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του
συγκεκριμένου υποκλάδου να βρίσκεται περίπου 6% υψηλότερα σε σχέση με το 2009.

Προϊόντα Β΄ μεταποίησης

Πηγή: ΙΟΒΕ
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Αριθμός επιχειρήσεων στις κατασκευές
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Αριθμός απασχολουμένων στις κατασκευές

• Κατά την περίοδο της κρίσης ο κλάδος
των κατασκευών ήταν από αυτούς
που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα
με τις μισές περίπου επιχειρήσεις να
κλείνουν.

• Ο τζίρος και ο αριθμός εργαζομένων
μειώθηκαν σε μικρότερο βαθμό.

• Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να
υπάρχει μία ανάκαμψη.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ο κατασκευαστικός κλάδος



• Συνεχής καθοδική τάση στην αξιολόγηση του προβλήματος για το σύνολο 
σχεδόν των κρατών μελών

• Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία βαθμολογεί το πρόβλημα ως 
υψηλής σημασίας (ο σταθμικός μέσος όρος βρίσκεται στο κόκκινο πλαίσιο)

Πηγή: Έρευνα Πρόσβασης στη Χρηματοδότηση, ΕΚΤ

Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις ΜΜΕ 2019 – Το πρόβλημα της 
χρηματοδότησης 



• • • •
1989-1993 1994-1999 2014-2020 2021-20272000-2006

••
2007-2013

• Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το
βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή εθνικών
πόρων και πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ σε συνδυασμό με κάποια ακόμα χρηματοδοτικά
εργαλεία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME αποτελούν ένα βασικό δίαυλο για να
αποκτήσουν οι επιχειρήσεις πρόσβαση σε χρηματοδότηση που θα στηρίξει τη
βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.

Τι είναι το ΕΣΠΑ;



Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - 30/11/2015 - ΠΡΟΣΟΧΗ – Δεν έχει ξεκινήσει 
υποβολή προτάσεων επενδύσεων σε προγράμματα του ΕΠΑNEΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτήσεων του κοινού αποσαφηνίζουμε πως δεν έχει ξεκινήσει 

υποβολή φακέλων επενδύσεων σε προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ως εκ τούτου, σε αυτήν την φάση καμία αμοιβή για υποβολή φακέλων δεν δικαιολογείται.

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - 10/2/2017 - Σύσταση για την αποφυγή 
παραπλάνησης των υποψήφιων επενδυτών

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους, να αποφεύγουν κάθε επαφή ή συναλλαγή, με 

επιτήδειους που φέρονται ως εκπρόσωποι συνεργαζόμενων εταιρειών του Υπουργείου και οι 

οποίοι ζητούν προκαταβολικά, χρηματικά ποσά για υποβολή αιτήσεων σε δράσεις.

www.espa.gr www.antagonistikotita.gr

www.elanet.grwww.efepae.gr

• Στο περιβάλλον των προγραμμάτων χρηματοδότησης διαχρονικά
παρατηρείται σημαντική υστέρηση και αρκετές φορές σύγχυση στη
διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών.

Επιλέξτε πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης

Η σωστή πληροφόρηση

http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.elanet.gr/
http://www.efepae.gr/


Βασικότερος γνώμονας: «Θα έκανα την συγκεκριμένη επένδυση/δαπάνη αν δεν υπήρχε

η δράση;»

Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επιχειρηματίας υλοποιεί ένα επενδυτικό σχέδιο απλώς

επειδή υπάρχει ένα πρόγραμμα συνήθως καταλήγουν σε αποτυχία.

Αυτό συμβαίνει είτε γιατί το πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες

της επιχείρησης ή η επιχείρηση δεν έχει τους πόρους για να το καταστήσει βιώσιμο.

Η ύπαρξη ενός επιχειρηματικού πλάνου

ανεξάρτητα από το εκάστοτε πρόγραμμα

πάντα βοηθάει στην καλύτερη εκτίμηση και

αποτύπωση των αναγκών.

Με αφορά ένα πρόγραμμα που μόλις δημοσιεύτηκε;



• Επιλεξιμότητα: καλύπτονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο

πρόγραμμα; (ΚΑΔ, μέγεθος επιχείρησης, έτη λειτουργίας κοκ)

Βασικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στον κλάδο

25.12.10.01
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και 

κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο

43.32.10.06 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων

46.73.16.36
Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς 

και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο

47.52.49.55
Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς 

και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο

Με αφορά ένα πρόγραμμα που μόλις δημοσιεύτηκε;



• Ο έλεγχος των κριτήριων αξιολόγησης πρέπει να γίνεται :

- Πριν, για να αξιολογηθεί η δυνατότητα συγκέντρωσης υψηλής βαθμολογίας

- Μετά, για τυχόν βελτιώσεις στην πρόταση σε επιμέρους πεδία της προτού

υποβληθεί οριστικά.

• Ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης: περιγραφή επιχειρηματικού σχεδίου, προβλέψεις

εσόδων / εξόδων, χρονοδιάγραμμα, βαθμός καινοτομίας / πρωτοτυπίας κοκ

• Δείκτες αξιολόγησης: μεταβολές κύκλου εργασιών, αριθμός κερδοφόρων

χρήσεων, μεταβολές στην απασχόληση κοκ

Προσοχή! Δεν είναι δύσκολο για ένα σύμβουλο να καταρτίσει μία πρόταση η οποία

θα συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία.

Ελέγξτε τι είδους δαπάνες και ενέργειες έχουν συμπεριληφθεί, αν ταιριάζουν με τις

ανάγκες σας και αν είναι ρεαλιστικές .

Κριτήρια βαθμολόγησης – η σημασία της προαξιολόγησης



Έναρξη επένδυσης ► Εξόφληση τμήματος δαπανών ► Υποβολή αιτήματος

χρηματοδότησης για τις συγκεκριμένες δαπάνες ► Έλεγχος-έγκριση δαπανών ►

Καταβολή χρηματοδότησης

Βασικά σημεία προσοχής:

i. Πρώτα πραγματοποιούνται οι δαπάνες (συνήθως με ιδία κεφάλαια της

επιχείρησης), κατόπιν επαληθεύονται και χρηματοδοτούνται

ii. Προβλέπονται προκαταβολές επιχορήγησης, ωστόσο η επιχείρηση πρέπει να

προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή

iii. Υποχρεώσεις – Δεσμεύσεις [π.χ. λειτουργία της επιχείρησης για τουλάχιστον 3

χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης]

Μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης



❑ Χρηματοδότηση δαπανών επένδυσης από 40-65% (υφιστάμενες επιχειρήσεις) έως 100% (υπό 

σύσταση/νέες)

❑ Διαφορετικότητα  δράσεων χρηματοδότησης που μπορούν να καλύψουν εξειδικευμένες 

ανάγκες  

❑ Δυνατότητα ανάπτυξης / επικαιροποίησης επιχειρηματικού πλάνου στο πλαίσιο μιας δράσης

❑ Επιχειρήσεις με στοιχεία καινοτομίας και εξωστρέφειας πριμοδοτούνται κατά την αξιολόγηση

− Περιεχόμενο και έκταση των προσκλήσεων των δράσεων, συνεχείς τροποποιήσεις

− Δυσκολίες στην προετοιμασία της αίτησης χρηματοδότησης από τους ενδιαφερόμενους

− Αδυναμία συστηματικής παρακολούθησης νέων δράσεων από τους ενδιαφερόμενους

− Δυσκολία τήρησης και παρακολούθησης φακέλου χρηματοδότησης από τους δικαιούχους

❑ Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός  επιχείρησης / Ενίσχυση υπό σύσταση, νέας επιχείρησης 

❑ Ανάπτυξη καινοτομίας, εξωστρέφειας επιχείρησης

❑ Νέα προγράμματα και δράσεις θα ανοίγουν σταδιακά μέχρι τέλος του ΕΣΠΑ

❑ Αυξανόμενη δημοσιότητα και προβολή των δράσεων χρηματοδότησης

❑ Περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών υποβολής αίτησης, αξιολόγησης & χρηματοδότησης

− Αδυναμία υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση (πχ έλλειψη ρευστότητας)

− Παραπληροφόρηση / εκμετάλλευση επενδυτών

− Μεγάλο πλήθος προτάσεων προς αξιολόγηση (υψηλός ανταγωνισμός)

− Σημαντικές καθυστερήσεις στην έγκριση-χρηματοδότηση

− Διαχείριση όγκου των δράσεων μέσω ΠΣΚΕ

ΑΠΕΙΛΕΣ (–)

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (+)

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (–)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (+)

Έστω ότι μία επιχείρηση ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει μία δράση χρηματοδότησης…



www.espa.grwww.antagonistikotita.grΑναλυτικές πληροφορίες:

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ 

ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

www.pepattikis.gr

Μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜμΕ)

Συνεργατικά σχήματα 
(τουλάχιστον 5 ΜμΕ)

Ενεργές δράσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων του κλάδου 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.pepattikis.gr/


Η Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών

επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την

ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας

στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην

πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προϋπολογισμός: 400 εκατ. € - σύνολο των περιφερειών της χώρας

Ταυτότητα δράσης



• Δικαιούχοι της Δράσης

- Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

• Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

- Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ

- Επιδότηση από 50% έως 65%

- Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των 

επιχειρήσεων

Δικαιούχοι και ύψος επιδότησης



• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

• Ενέργεια

• Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

• Περιβάλλον

• Υλικά – Κατασκευές   ✓ (Κατασκευές – Επιλέξιμοι ΚΑΔ του κλάδου)

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

• Υγεία

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας



• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:

- να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης 

διάρκειας

- να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το 

Παράρτημα «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης

- να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ  εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού 

σχεδίου.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας



▪ Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

▪ Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του 

επενδυτικού σχεδίου

▪ Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

▪ Ψηφιακή Προβολή

▪ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Τεχνικές Μελέτες

▪ Μεταφορικά Μέσα

▪ Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Επιδοτούμενες δαπάνες



• Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που

συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr

• Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης που ορίζονται στην πρόσκληση σε μη

επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Διαδικασία υποβολής

http://www.ependyseis.gr/


• Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης

• Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων

• Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης

• Επενδυτική Πολιτική της Επιχείρησης

• Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου

• Τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Κριτήρια αξιολόγησης



• Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019

• Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι

εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη

συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

• Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας,

σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού

σχεδίου.

Υποβολή



• Η Δράση «Επιχειρούμε Έξω» στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των

μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική

δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που

διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

• Δικαιούχοι της Δράσης: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με

τουλάχιστον μία κλεισμένη χρήση, με επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν σε

προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις

εμπορικές εκθέσεις και έχουν εξαγωγική δραστηριότητα (τουλάχιστον 2% του

ετήσιου κύκλου εργασιών)

Ταυτότητα δράσης



• Υποβολή πλάνων συμμετοχής σε Εκθέσεις χρηματοδοτούμενου π/ϋ

έως 100.000 ευρώ. Επιχορήγηση: 50%

- Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 

20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  10.000 €

- Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 

50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  17.500 € 

- Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω 

των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 €

Χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός



• Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της 

Έκθεσης  

• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής 

• Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού 

(π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός) 

• Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων

• Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών για τη διαχείριση/λειτουργία 

του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας κ.λπ.)

• Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων. 

Επιδοτούμενες δαπάνες



• Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που

συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr

• Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας,

σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 15 Ιουλίου 2019

Διαδικασία υποβολής

http://www.ependyseis.gr/


• Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και η ανάπτυξη

καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας μέσω

της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων

οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που περιλαμβάνονται

στη RIS3 της Περιφέρειας Αττικής.

• Δικαιούχοι της Δράσης:

i. Επιχειρήσεις: υφιστάμενες, καινοτόμες, νεοσύστατες επιχειρήσες, μικρές,

μεσαίες (τουλάχιστον 5 ΜμΕ) και μεγάλες επιχειρήσεις

ii. Λοιποί φορείς: επιμελητήρια, σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων,

οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σωματεία και μη κερδοσκοπικές

οργανώσεις, συναφείς οικονομικοί παράγοντες

Προώθηση επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας 
συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στην 

περιφέρεια Αττικής



• Οι συνεργατικοί σχηματισμοί θα πρέπει να συνδέονται (οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων)

με τους τομείς:

- Οικονομία των αναγκών (συμπεριλαμβάνει όλη τη βιομηχανία μεταλλικών

προϊόντων)

- Γαλάζια Οικονομία

- Δημιουργική Οικονομία

• Π/Ϋ κάθε επενδυτικής πρότασης: από 300.000,00€ έως 1.200.000,00€

• Επιδότηση: 50-55%

• Διάρκεια έργων: έως τρία (3) έτη

Τομείς προτεραιότητας Π/Υ Έργων και % επιδότησης



▪ Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο (κτιριακές εργασίες,

ηλεκτρολογικές/υδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήματα αυτοματοποίησης,

εξοικονόμησης ενέργειας κοκ)

▪ Δαπάνες καινούριου εξοπλισμού (εξοπλισμός χώρων, εργαστηριακός εξοπλισμός,

πληροφοριακά συστήματα κοκ)

▪ Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες

παραγωγής κι εκμετάλλευσης, σήματα, μέθοδοι, πρότυπα, σχέδια κοκ)

▪ Δαπάνες προσωπικού και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (συντονισμός

συνεργατικού σχηματισμού, δαπάνες προβολής/δικτύωσης, οργάνωση

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων κοκ)

Επιδοτούμενες δαπάνες



Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από

τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr

Λήξη υποβολής επενδυτικών προτάσεων: 19 Σεπτεμβρίου 2019

Διαδικασία υποβολής

http://www.ependyseis.gr/


Κατάρτιση και πιστοποίηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα 

επαγγέλματα του τομέα των 

κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Αναλυτικές πληροφορίες δράσης: https://imegsevee.gr

https://imegsevee.gr/


• Κατάρτιση 1.492 εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, που

εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν

να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την

επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής

τους κινητικότητας.

Σκοπός του έργου

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020»



«Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για 
αλουμινοσιδηροκατασκευαστές»

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

(case study)

Εξοικονόμηση ενέργειας και 

αλουμινοσιδηροκατασκευές
15 5

Ενεργειακά αποδοτική συναρμολόγηση 

κατασκευών
10 5

Ενεργειακά αποδοτική τοποθέτηση 

κατασκευών
10 5

Σύνολο 50 ωρών 35 ώρες 15 ώρες

• Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους εργαζόμενους του κλάδου
των αλουμινοσιδηροκατασκευαστών καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να
εργαστούν στο συγκεκριμένο κλάδο, τις ειδικές γνώσεις σε θέματα ενεργειακής
αποδοτικότητας των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου.

• Η μορφή της πρακτικής άσκησης συνίσταται σε ποικίλες βιωματικές
δραστηριότητες, εκ των οποίων η πιο χαρακτηριστική είναι η μελέτη
περίπτωσης – case study.



Δικαιούχοι

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής
απασχόλησης). Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες που πληρούν το παραπάνω
κριτήριο, θα βαθμολογηθούν με βάση πρόσθετα:

- Επίπεδο εκπαίδευσης
- Σπουδές σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο

κατάρτισης
- Κατάρτιση σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο

κατάρτισης
- Ατομικές επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα σε συνάφεια με το

επιλεγέν αντικείμενο κατάρτισης

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης οδηγεί σε επιδότηση
5€ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης και σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης
γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.



Αίτηση συμμετοχής

• Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται (από τους εργαζόμενους) ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση: https://form.jotform.com/82764894848984

• Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα παραμείνει
ανοικτή έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021, δηλαδή έως και δύο μήνες πριν
την ολοκλήρωση του έργου και θα ενημερώνεται ως προς τις διατιθέμενες
θέσεις κατάρτισης ανά θεματικό αντικείμενο σε επίπεδο περιφέρειας. Τα
προγράμματα εκτιμώνται ότι θα ολοκληρωθούν έως τις 31/10/2021.



www.oaed.grΑναλυτικές πληροφορίες δράσης:

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 
ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων,             με 
στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Ταυτότητα δράσης: Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), θα είναι ανοιχτή σε ετήσια βάση για την

περίοδο 2019-2022 και αποσκοπεί στην επιχειρηματική επανένταξη 5.000

ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την

επιχειρηματική τους δραστηριότητα και αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία να

δημιουργήσουν επιχειρήσεις.

http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/


Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

− έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι

6/8/2018

− δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η

οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας

− δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα

στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019

− έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

(ΔΟΥ), από τις 7/2/2019 και μετά

− Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι, που δεν

έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε

έναρξη στη ΔΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της

θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης - επιχειρηματικού τους σχεδίου

από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

−

Ποιους αφορά;



• Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, ενώ μετά τη λήξη του

δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για

άλλους 3 μήνες. Πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να υποβάλλουν αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για 12

επιπλέον μήνες.

• Το ύψος της επιχορήγησης είναι έως 12.000€ για ατομικούς

επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και µέλη νομικών οντοτήτων

µε ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%.

• Σε περίπτωση δωδεκάμηνης παράτασης προβλέπεται επιχορήγηση έως 8.000€ για

το 2ο έτος. Συνολικά για τα δύο έτη η επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει στις 20.000€.

Επιχορήγηση για ατομικές επιχειρήσεις



• Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων ορίζεται σε 3 μέλη.

• η επιχορήγηση ανέρχεται έως 9.000€ για καθένα από τα δύο μέλη νομικών οντοτήτων

που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 50%. Σε περίπτωση

δωδεκάμηνης παράτασης προβλέπεται επιχορήγηση έως 5.000€ ανά μέλος για το 2ο

έτος. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική επιχορήγηση την διετία ανέρχεται έως 28.000€.

• η επιχορήγηση ανέρχεται έως 8.000€ ανά µέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν

στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος. Σε περίπτωση δωδεκάμηνης

παράτασης προβλέπεται επιχορήγηση έως 4.000€ ανά μέλος για το 2ο έτος. Στην

περίπτωση αυτή, η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται τη διετία έως 36.000€.

Επιχορήγηση για εταιρίες



• Στις δαπάνες που επιχορηγούνται στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται τα

ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ΔΕΚΟ, δαπάνες για αμοιβές τρίτων (πχ

λογιστές), δαπάνες προβολής, δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων, οι

ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία/εταίρων, το μισθολογικό κόστος νέας

θέσης εργασίας, αποσβέσεις παγίων κα.

Επιλέξιμες δαπάνες



Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση

υπαγωγής, που έχει την μορφή Επιχειρηματικού Σχεδίου, στην σχετική

περιοχή της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης κάθε αίτησης, εξετάζεται η ποιότητα, η

πληρότητα και η ωριμότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα µε τα

κριτήρια της πρόσκλησης.

Υποβολή αίτησης



www.imegsevee.gr www.facebook.com/imegsevee

http://www.imegsevee.gr/
http://www.facebook.com/imegsevee

