
Ζ επηρείξεζε ΣΔΙΗΟ ΡΟΘΗΕΑ Α.Β.Δ.Δ.  πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηθέξεηα ΠΔΙΟΠΟΛΛΖΟΤ εληάρζεθε ζηε Γξάζε 
«Αλαβάζκηζε πνιχ κηθξψλ & κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο» 
πξνυπνινγηζκνχ 310 εκαη. Εσρώ.  Ζ δξάζε έρεη σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ή ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
αλάγθεο ηεο αγνξάο. Δπίζεο, ηα επελδπηηθά ζρέδηα δχλαληαη λα ζηνρεχνπλ ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ή ηελ αχμεζε 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αθνξά φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο είλαη 249.500,00  € εθ ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε 
100.000,00 € θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις 

ζηις παρακάηω καηηγορίες: 

Κεραλήκαηα – Δμνπιηζκφο 

Κηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ (πθηζηάκελν ή/θαη λέν πξνζσπηθφ) 

 
 
 

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε: 

 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο  

 αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο  

 ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο 

 επέθηαζε ηεο αγνξάο κε ηε πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ 

 εμαζθάιηζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα & ππεξεζίεο  

 αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο  & βειηίσζε ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 δεκηνπξγία / δηαηήξεζε πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο 
 

Κε ηε ζπκβνιή ηνπ ΔΠΑλΔΘ εληζρχζεθε ε επηρείξεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε έλαλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, απνθέξνληαο νθέιε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά 

ζηελ νπνία εδξεχεη.  

 
 



Η επισείπηζη ΣΕΚΘΟ ΡΟΙΘΖΑ Α.Β.Ε.Ε πος εδπεωει ζηην πεπιθέπεια ΠΕΚΟΠΟΜΜΗΟΤ ενηάσθηκε ζηη δπάζη 
«Επγαλειοθήκη Ανηαγυνιζηικψηηηαρ» πποχπολογιζμοω 400 εκαη. Εσρώ.  Η δπάζη ζηοσεωει ζηη βεληίυζη ηηρ 
ανηαγυνιζηικψηηηαρ ηυν μικπϊν και πολω μικπϊν επισειπήζευν, επενδωονηαρ ζηον παπαγυγικψ εκζςγσπονιζμψ ηοςρ, 
ηην ςιοθέηηζη ζςζηημάηυν ηςποποίηζηρ & πιζηοποίηζηρ, καθϊρ και ζε branding και τηθιακή πποβολή. 
 
Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ επένδςζηρ είναι 168.000,00€ εκ ηυν οποίυν η δημψζια δαπάνη ανέπσεηαι ζε  
99.800,00€ και ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηην Ελλάδα και ηο Εςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ηηρ 
Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ.  

Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις 

ζηις παρακάηω καηηγορίες: 

Λησανήμαηα – Εξοπλιζμψρ 

 

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε: 

 βεληίυζη ηηρ ανηαγυνιζηικψηηηαρ ηηρ  

 αωξηζη ηηρ κεπδοθοπίαρ ηηρ  

 ενίζσςζη ηηρ εξυζηπέθειαρ 

 επέκηαζη ηηρ αγοπάρ με ηη πποζθήκη νέυν πποφψνηυν & ςπηπεζιϊν 

 εξαζθάλιζη ςτηλψηεπηρ ποιψηηηαρ πποφψνηα & ςπηπεζίερ  

 αωξηζη ηηρ παπαγυγικψηηηαρ & βεληίυζη λειηοςπγικϊν διαδικαζιϊν 

 ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικψηηηαρ 

 δημιοςπγία / διαηήπηζη ποιοηικϊν θέζευν επγαζίαρ 
 

Λε ηη ζςμβολή ηος ΕΠΑνΕΙ ενιζσωθηκε η επισείπηζη αποθέπονηαρ οθέλη ζηην ανηαγυνιζηικψηηηα ηηρ σϊπαρ καθϊρ 

και ζηην ηοπική οικονομία.  

 


