
Ζ επισείπηζη Γ.ΚΑΡΤΑΒΑΙΤΕΟΓΙΟΥ ΘΑΗ ΥΗΟΗ ΟΔ (ΑΓΡΟΕΥΚΖ) πος εδπεωει ζηην Πεπιθέπεια
Θενηπικήρ Κακεδονίαρ, ενηάσθηκε ζηη δπάζη «Θοςπψνια Τεσνολογίαρ για ηιρ μικπέρ και πολω
μικπέρ επισειπήζειρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Θενηπικήρ Κακεδονίαρ».
Ζ δπάζη έσει υρ ζηψσο ηην ενίζσςζη ηυν πολω μικπϊν και μικπϊν επισειπήζευν, μέζυ ηηρ αγοπάρ
καινοηψμυν εθαπμογϊν Τ.Π.Δ., για ηην ενδςνάμυζη ηος ζκέλοςρ ηηρ εθαπμογήρ Τ.Π.Δ., υρ
βαζικήρ ςποζηηπικηικήρ ηεσνολογίαρ, για ηην επίηεςξη βεληιϊζευν ζε ψποςρ παπαγυγικψηηηαρ και
ππουθηηικϊν ενεπγειϊν.

Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ επένδςζηρ είναι 14.962,40 €, εκ ηυν οποίυν η δημψζια δαπάνη
ανέπσεηαι ζε 14.962,40 € και ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηην Δλλάδα και ηο Δςπυπαφκψ Ταμείο
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΤΠΑ) ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ (ΔΔ) ζηο πλαίζιο ηος Δπισειπηζιακοω
Ππογπάμμαηορ «Θενηπική Κακεδονία» 2014-2020.

Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, 

περιλαμβάνει επενδύζεις ζηις παρακάηω καηηγορίες:

 Δξοπλιζμψρ ΤΠΔ

 Ιογιζμικψ

 Άςλερ Γαπάνερ

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε:

 ηην τηθιακή ανάπηςξή ηηρ

 βεληίυζη ηυν καθημεπινϊν ηηρ διεπγαζιϊν

 εξαζθάλιζη ςτηλψηεπηρ ποιψηηηαρ πποφψνηα & ςπηπεζίερ



Η επιχείρηση Δ.ΜΑΡΤΑΒΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε που εδρεύει
στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων
αγορές» προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ. Η δράση
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία
συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά
ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών
περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 200.000
100.000 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις 

στις παρακάτω κατηγορίες:

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 Άυλες Δαπάνες

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

 αύξηση της κερδοφορίας της 

 ενίσχυση της εξωστρέφειας

 επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών

 εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες 

 αύξηση της παραγωγικότητας  & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών

 ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

 δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

 Άλλο…………………………………………………………

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής 

οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας κ

στην οποία εδρεύει. 

εδρεύει στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες

δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των
δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν

σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους
λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις

000 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις 

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών

εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες 

αύξηση της παραγωγικότητας  & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής 

οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά 
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