
 

 

 

 

 

Ενίσχυση Επιχείρησης Φροντιστηρίου για Εκσυγχρονισμό 

των Εγκαταστάσεων, του Εξοπλισμού Παραγωγής & των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής [μέσω ΕΣΠΑ] 
 
 

Περιληπτικά 

Η επιχορηγούμενη εταιρεία δραστηριοποιείται στον 

τομέα της εκπαίδευσης παρέχοντας υπηρεσίες 

φροντιστηρίου θετικών και  θεωρητικών επιστημών, 

υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και  

υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή .  

Το αντικείμενο της επένδυσης περιλάμβανε δαπάνες 

ικανές να αναβαθμίσουν τις ήδη  υπάρχουσες 

υποδομές του εκπαιδευτηρίου και να  

εκσυγχρονίσουν τις λειτουργικές του διαδικασίες, 

καθώς επίσης να συμβάλλουν στην  εξοικονόμηση 

ενέργειας, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των 

χώρων του φροντιστηρίου και στην ενσωμάτωση 

εξειδικευμένων τεχνολογιών  πληροφορικής και 

επικοινωνιών .  

Σκοπός  ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η 

επέκταση προηγμένων ικανοτήτων και η ανάπτυξη 

των παρεχόμενων υπηρεσιών για την αναβάθμιση 

του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και 

λειτουργίας. 

Η Επιχειρηματική Ευκαιρία 
 

Το Κέντρο Επενδύσεων ανέλαβε την Ένταξη της 

Επιχείρησης σε Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, 

μέσα από το οποίο μια Νέα Επένδυση θα λάμβανε 

Επιχορήγηση ίση με το 50% του Συνολικού Κόστους  
 

Η επιχείρηση υπέβαλλε Αίτηση Συμμετοχής προς 

Επιχορήγηση και εγκρίθηκε. Στη συνέχεια 

προχώρησε στην Υλοποίηση του Επενδυτικού 

Έργου, βάσει των εξατομικευμένων αναγκών της.  
 

Η επιχείρηση αποκτώντας νέα Τεχνολογικά Μέσα 

και Εξοπλισμό, πέτυχε  τον εκσυγχρονισμό της και 

συνεχίστηκε  απρόσκοπτα η παροχή υψηλής 

ποιότητας προϊόντων προστιθέμενης αξίας. 

Βελτιώθηκε τέλος, ο βαθμός ικανοποίησης των 

πελατών, κάτι που παρέμενε βασική προτεραιότητα 

στην πολιτική της εταιρείας.  

 

 

 

 
 

 

Η Πρόκληση 
 

 

Η επιχείρηση  πέτυχε να  εκσυγχρονίσει πλήρως τη 

λειτουργία της με την ενίσχυση του  Προγράμματος .   

Στηρίχθηκε σε σωστές βάσεις, διασφαλίζοντας με 

αυτό  τον τρόπο αφ’ ενός τη ορθή και  

αποτελεσματική λειτουργία της και αφ’  ετέρου τη 

βιωσιμότητα της. Μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης 

του ΕΣΠΑ ,  ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει όλες 

τις απαιτούμενες δαπάνες, με τις οποίες 

εκσυγχρονίστηκε  πλήρως και πλέον παρέχει 

ποιοτικές και αναβαθμισμένες  υπηρεσίες.  

 

Παράλληλα με τον τρόπο αυτό ωφελείται η τοπική 

οικονομία, καθώς θα  πραγματοποιηθούν 

προσλήψεις προσωπικού και συνεργασίες με λοιπές  

επιχειρήσεις συναφούς αντικειμένου μειώνοντας με 

αυτό τον τρόπο το δείκτη της ανεργίας και την  

οικονομική ύφεση της τοπικής αγοράς.  

 

“ Μ ε  τ ην  έ ντ αξ η  τ ης  Ε πιχε ίρ ησ ης  σε  

Ε π ιχορ ήγησ η ,  πέ τ υ χε  σημ αντ ικ ό  όφε λ ος  

τ όσ ο  ω ς  πρ ος  τ ην  εξ έ λ ιξ ή  τ ης ,  όσ ο  κ α ι  

πρ ος  τ ην  τ οπικ ή  κ ο ινω νία .”  

 



 

 

Τα οφέλη 
 

Η εταιρεία πραγματοποίησε  έναν ουσιαστικό  

εκσυγχρονισμό, και έλαβε ως κρατική επιχορήγηση 

το 50%  του Συνολικού Κόστους, κατόπιν 

ολοκλήρωσης της επένδυσης. Επιτεύχθηκε  ποιοτική  

αναβάθμιση και αποκτήθηκε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, καθώς επιχορηγήθηκε για:  
 

Παραγωγικό  & Τεχνολογικό  Εξοπλισμό: 

Νέοι Σύγχρονοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές , Laptops, 

Βιντεοπροβολείς/ Διαδραστικοί Πίνακες και οθόνες 

παρουσιάσεων. Επίσης μικροφωνικές εγκαταστάσεις 

και λοιπό τεχνολογικός εξοπλισμός . 
 

Ασφάλεια της Επιχείρησης:  

Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος και Ασφαλείας για 

την Παρακολούθηση εντός της Επιχείρησης.  
 

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός:  

Νέα Έπιπλα σχολείου (Θρανία και Καθίσματα) για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών .   
 

Δαπάνες Διαφήμισης και Προώθησης:  

Δημιουργία Διαφημιστικού Υλικού,  Πραγματοποίηση 

Φωτογράφησης και Παραγωγή  Νέων Μακετών για 

Έντυπα Φυλλάδια . 
 

Δαπάνες Εξοικονόμησης Ενέργειας: 

Επεμβάσεις  για τη μέγιστη Εξοικονόμηση Ενέργειας.  
 

 

Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε μια σημαντική 

αναβάθμιση της παραγωγικής  λειτουργίας της 

Επιχείρησης, εκσυγχρονίστηκαν οι Εγκαταστάσεις  

της και αυξήθηκε η ανταγωνιστική της θέση . Το 

κόστος της επένδυσης  (ιδία συμμετοχή)  

περιορίστηκε στο μισό λόγω της επιδότησης .   

 

Ενισχύθηκε η λειτουργία του εκπαιδευτηρίου και 

ισχυροποιήθηκε η ανταγωνιστική θέση με :  

- Αναβάθμιση της διαρρύθμισης και της 

λειτουργικότητας των χώρων του  εκπαιδευτηρίου.  

- Ανάπτυξη του επιπέδου ασφαλείας των χώρων 

του εκπαιδευτηρίου . 

- Ενεργειακή αναβάθμιση  των εγκαταστάσεων του 

εκπαιδευτηρίου και μείωση των απωλειών  

θερμοκρασίας/ μείωση λειτουργικών εξόδων.  

–  Αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας και 

προσαρμογή της εκπαιδευτικής  διαδικασίας σε 

σύγχρονο περιβάλλον.  

Δημιουργήθηκε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα , 

προκειμένου η επιχείρηση να κατακτήσει μία 

ανταγωνιστική θέση στην επιχειρηματική αγορά.  

Επιχορηγούμενα Προγράμματα 
 

Τα Επιχορηγούμενα Προγράμματα ανακοινώνονται 

ανά περιόδους και αφορούν είτε σε Υφιστάμενες, 

είτε σε Υπό Σύσταση/ Νεοσύστατες Εταιρίες. Η 

συμμετοχή ενός δυνητικού επενδυτή σε μια αίτηση 

για επιχορήγηση δεν σημαίνει αυτοδικαίως ότι έχει 

ενταχθεί. Πέραν τούτου, για να ολοκληρωθεί 

επιτυχώς και να εκταμιευθεί πλήρως το ποσό μιας 

επιχορήγησης, χρειάζεται να πληρούνται ορθά τόσο 

οι Όροι και οι Προϋποθέσεις του εκάστοτε 

Επιχορηγούμενου Προγράμματος, όσο και όλες οι 

Νομοθετικές Απαιτήσεις και Κανονισμοί 

(Νομοθετικό Πλαίσιο στο οποίο υπάγεται η 

εκάστοτε Επιχείρηση).  

 

Σχετικά με το Κέντρο Επενδύσεων 
 

Το Κέντρο Επενδύσεων αναλαμβάνει την ένταξη 

επιχειρήσεων σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα , 

παρέχοντας πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη .  
 

Η τεχνογνωσία  σε συνδυασμό με την υψηλή 

εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την 

ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, 

διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε 

επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή 

εκταμίευση των επιχορηγήσεων.  
 

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας αποτελούν την 

εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο 

μας.  

 

Δείτε Περισσότερα 
 

Δείτε στο https://kei.gr τα τρέχοντα 

επιχορηγούμενα προγράμματα ή δείτε στο 

https://kei.gr/el/works έργα που έχουν ενταχθεί από 

το 2010 έως και σήμερα. 
 

Περισσότερες πληροφορίες στα 2108028330, 

2810823002, ( info@kei.gr) 
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