
Η επιχείρηση ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εντάχθηκε στη Δράση
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ. Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες
ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση
της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 72.364,19 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
36.182,10 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
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 καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά 

στην οποία εδρεύει. 



SUPPORT TO VERY SMALL AND SMALL ENTERPRISES IN THE REGION OF STEREA
ELLADA FOR THEIR UPGRADE THROUGH THE USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT)

Τhe enterprise ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ with headquarters/is
active in the Region of Sterea Ellada has joined the Action “Support to very small and small
enterprises in the Region of Sterea Ellada for their upgrade through the use of Information
and Communication Technologies (ICT) as well as automation systems“ with a total budget of
6 million €.

The Action aims to support micro and small enterprises operating in the Region of Central
Greece for the acquisition and use of ICT services and products, which will make them more
competitive and improve their market position, while increasing their profitability. , through
technological penetration, electronic networking, administrative organization using modern
applications, saving resources through the use of ICT, but also the offer of competitive and
environmentally friendly services.

The Ιnvestment’s total budget is 49.996,78 € of which the public expenditure amounts to
32.497,89 € and is co-financed by Greece and the European Union (ΕΕ) - European Regional

Development Fund (ERDF) under the framework of the Operational Program «Sterea Ellada
2014-2020.
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