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Ι. Σκοπός   

Η Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» στο πλαίσιο του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 

αφορά στη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του 

Μεταποιητικού και Βιομηχανικού κλάδου, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό των 

επιχειρήσεων  σύμφωνα με τις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0).  

Πιο συγκεκριμένα αναδεικνύει την αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των 

υποδομών σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης που θα 

οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της 

μεταποίησης.       

 

 

 

ΙΙ. Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια  

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να στοχεύουν:  

 

 
Στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης, μέσω της αναβάθμισης των 

συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής.   

 
Στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού. 

 
Στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.    

 
Στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό.  

 

Θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια για την ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και την 

αναβάθμιση του κατασκευαστικού εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με 

χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στο Industry 4.0 

επιτρέπουν μεταξύ άλλων τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών 

παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και 

ασύρματα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την παραγωγή πρωτοτύπων και 

εξατομικευμένων προϊόντων που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία. 

 

Οι πυλώνες των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν είναι οι κάτωθι:   

• Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου 

δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας    

• Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies) όπως  Machine 

to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά 

Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.    

• Ρομποτική για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής 

με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, 

ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής. 
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III. Περίοδος Υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων 
 

23.11.2022 – 31.03.2023 και ώρα 13.00. 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης  Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε) 

(www.ependyseis.gr/mis).   

 

 

ΙV. Δικαιούχοι   

Δικαιούχοι της Δράσης, είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους ΚΑΔ.  Συγκεκριμένα, 

δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό 

σύστημα (τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας) καθώς και οι νέες επιχειρήσεις.    

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και Ατομικές 

Επιχειρήσεις.  

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι κάτωθι επιχειρήσεις: 

1. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, 

2. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 

3. ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών 

προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

I. όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν 

λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται 

στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, 

II. όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

4. ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς 

κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με 

τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που 

σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα, 

5. ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των 

εισαγόμενων. 

6. ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα του χάλυβα, στον τομέα του 

άνθρακα, στον ναυπηγικό τομέα ή στον τομέα των συνθετικών ινών καθώς και οι 

ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών καθώς και στη συναφή υποδομή, ούτε οι 

ενισχύσεις για παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας, εκτός από τις περιφερειακές 

επενδυτικές ενισχύσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

7. ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών 

ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3(δ) του άρθρου 1 του ΓΑΚ. 

http://www.ependyseis.gr/mis
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V. Είδος Ενίσχυσης  

Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στη Δράση, παρέχεται το κάτωθι είδος ενίσχυσης: 
 

Επιχορήγηση “Grant”  

Κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

  

 

VI. Συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη  

Θα ανέλθει σε €73.227.620 και κατανέμεται ως εξής: 

i. 70% του προϋπολογισμού της Δράσης, ήτοι Ευρώ 51.259.334 θα διατεθεί αποκλειστικά 

στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους 

ΚΑΔ, ενώ 

ii. 30% ήτοι Ευρώ 21.968.286 θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ.  

 

Επιπροσθέτως, από το σύνολο του προϋπολογισμού που θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις 

μικρές επιχειρήσεις, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 20% στις νέες 

επιχειρήσεις. 

 
➔ Ως πολύ μικρή επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 10 

εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή/και ο ετήσιος ισολογισμός δεν 

υπερβαίνει τα €2.000.000. 
 

➔ Ως μικρή επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 50 

εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή/και ο ετήσιος ισολογισμός δεν 

υπερβαίνει τα €10.000.000.  
 

➔ Ως μεσαία επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 250 

εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα €50.000.000 ή/και το 

ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα €43.000.000.  
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VII. Προϋπολογισμός έργων – Όρια ενίσχυσης  

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ 

Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν  δύναται να είναι 

μικρότερος των €250.000 και δεν δύναται να υπερβαίνει τα €6.000.000. 
 

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανά δικαιούχο επιχείρηση δεν δύναται να υπερβεί τα όρια 

της έντασης ενίσχυσης που προβλέπονται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
 

Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο 

του ανώτατου ορίου, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση 

του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν 

επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο 

της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους. 
 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων πρέπει να είναι κατά 

μέγιστο 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, ενώ τουλάχιστον το 30% 

των δαπανών του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού πρέπει να έχουν 

πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο 

έτος υλοποίησης. 

 
 

IX. Επιλέξιμες Δαπάνες 
 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 
Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό /  
Ποσό στον Επιχορηγούμενο 

Προϋπολογισμό του Έργου (Π/Υ) 

 
Μηχανολογικός εξοπλισμός Έως 100% του επιχορηγούμενου Π/Υ 

 
Δαπάνες για κτίρια Έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ 

 

Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για 

εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό)  

Έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ 

κτιριακών δαπανών 

 
Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού Έως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ 

 

Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού 

πληροφορικής 
Έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ 

 

Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών 

για την προσαρμογή της επιχείρησης στις 

απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 

Έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ 

 

Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού 

(Upskilling & Reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το 

επενδυτικό σχέδιο  

Έως 10% του επιχορηγούμενου 
Π/Υ 
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Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία 

υποβολής της πρότασης.  

 

Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση, εκτός 

εάν ο φορέας της επένδυσης δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού ή επιστροφής ΦΠΑ, οπότε ο 

ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. 

 
 

 

 

i. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΓΑΚ άρθρο 14 τμ.1)  

 

• Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων. 

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες 

της μονάδας  

• Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, 

εντός του χώρου της μονάδας.   

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού,  

συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί 

τη λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με 

γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.     

• Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης που συνδέονται με τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση του 

εξοπλισμού, την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου κ.α.  

• Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με 

αναπηρία.  

• Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως  απόκτηση λογισμικού και διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα 

άυλα στοιχεία ενεργητικού, πρέπει αποδεδειγμένα να αφορούν καινοτόμες 

πρακτικές ή/και προϊόντα ή εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που καλύπτουν 

περισσότερους του ενός τομέα του βιομηχανικού οικοσυστήματος.   
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ii. Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 

• Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 18 τμήμα 
2 Κεφάλαιο 3) 

• Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 31, τμήμα 5 
Κεφάλαιο 3)  

 

o Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές 

συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση. 

o Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το 

έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής, υλικά και 

εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και 

του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

o Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής 

κατάρτισης. 

o Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (έως 10% της 

δαπάνης εκπαίδευσης) (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες 

κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση 

 
Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης  και της υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου απαιτείται να πληρούνται οι κανόνες της εθνικής και περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, καθώς και να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η αρχή της 

«μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH), συμβάλλοντας στους ακόλουθους 

περιβαλλοντικούς στόχους: 
 

• Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής  

• Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή  

• Βιώσιμη χρήση και προστασία του νερού και των θαλάσσιων πόρων   

• Δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ).  

• Κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 
και της ανακύκλωσης   

• Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης στον αέρα, στο νερό ή στο έδαφος  

• Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. 
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XI. Ποσοστά Ενίσχυσης  

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού ΓΑΚ 

651/2014, όπως ισχύει και το ποσοστό της έντασης ενίσχυσης, αποτυπώνεται στον κάτωθι 

Χάρτη: 
 

 
 

     Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) 2022 – 2027 
  

 

 

 
XII. Χρηματοδοτικό Σχήμα  

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια 
δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/και στήριξη) 
υπολογίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή 
επιδότησης κεφαλαίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιλέξιμος είναι ο 
προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης, τηρουμένων των 
προϋποθέσεων κρατικών ενισχύσεων. 
 

Η ίδια συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής 
συμμετοχής δεν πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτελεί κρατική ενίσχυση. 
 
Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά και καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση, 
δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών και την εξόφλησή τους, με βάση τις 
δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες. 
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Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα 
εκχώρησης της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την 
παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου, που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας 
χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. 
 
Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων. Το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
δεν δύναται να υπερβαίνει το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου.  
 
Σε κάθε περίπτωση η σώρευση των ενισχύσεων ως ποσοστό επί του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσοστά ενίσχυσης του 
προβλέπονται από τον ΓΑΚ με την επιφύλαξη τυχόν χαμηλότερων ορίων της παρούσας, για 
κάθε κατηγορία επιλέξιμων δαπανών.  
 
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι 
το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική 
επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα. 
 

 
 
XIII. Διαδικασία Αξιολόγησης–Κριτήρια Αξιολόγησης   
 

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσω της  συγκριτικής μεθόδου. 
 
Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων διενεργούνται από έναν 
αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των μελών του 
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.).  
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                 Επενδύουμε στην    

              ανταγωνιστικότητα    

             της επιχείρησής σας  
 

Στην Alpha Bank, επενδύουμε στην ενδυνάμωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και 

στηρίζουμε με χρηματοδοτικούς πόρους τη στοχευμένη ανάπτυξη, με μεθοδικό, ουσιαστικό 

και ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη 

διαθέσιμους πόρους, στόχους και αναδυόμενες τάσεις.   

 

Αποστολή μας είναι, είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό κάθε πρωτοβουλίας προόδου, με την 

εμπειρία και το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης των Στελεχών μας.  
 

Σας προσφέρουμε ευρεία δέσμη χρηματοδοτικών λύσεων, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά 

το σχεδιασμό ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της καινοτομικής ικανότητας, την 

ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και πρακτικών πράσινης ανάπτυξης.     

 

o Συμβουλευτική τραπεζική και τεχνική υποστήριξη σε κάθε στάδιο των 
επενδύσεών σας 

o Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση με εκχώρηση της επιχορήγησης (“Bridge 
Financing”)     

o Επιλογή του πλέον κατάλληλου αναπτυξιακού χρηματοδοτικού εργαλείου 
για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ανάλογα με το επενδυτικό 
σχέδιο και τις προσδοκίες σας   

 

Ο εξειδικευμένος Σύμβουλος της Alpha Bank θα συνεργαστεί μαζί σας, 

συνδράμοντας στην πορεία ωρίμανσης κι επιτυχίας των επιχειρηματικών σας σχεδίων.    

  

 

 

  
Προγραμματίστε τώρα το δικό σας ραντεβού στο Κατάστημα της επιλογής σας, ώστε να συζητήσετε 

με τα Στελέχη μας με βιντεοκλήση, τηλεφωνικά ή από κοντά (ακόμα και στον χώρο εργασίας σας), 

χωρίς αναμονή!  
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