
Η επισείπηζη ΠΙΠΙΛΙΟΣ Κ. - ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ Ε. Ε.Ε. πος εδπεωει ζηην πεπιθέπεια Αηηικήρ. 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 155.045,02  € εκ ηυν οποίυν η δημψζια δαπάνη ανέπσεηαι ζε 
77.522,50 € και ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηην Ελλάδα και ηο Εςπυπαφκψ Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ηηρ 
Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ.  

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

ζηις παρακάηω καηηγορίες: 

 Μησανήμαηα – Εξοπλιζμψρ 

 Μεηαθοπικά μέζα 

 
 
 
 
 

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε: 

 βεληίυζη ηηρ ανηαγυνιζηικψηηηαρ ηηρ  

 αωξηζη ηηρ κεπδοθοπίαρ ηηρ  

 εξαζθάλιζη ςτηλψηεπηρ ποιψηηηαρ πποφψνηα & ςπηπεζίερ  

 αωξηζη ηηρ παπαγυγικψηηηαρ & βεληίυζη λειηοςπγικϊν διαδικαζιϊν 

 ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικψηηηαρ 
 

 

 

Με ηη ζςμβολή ηος ΕΠΑνΕΚ ενιζσωθηκε η επισείπηζη αποθέπονηαρ οθέλη ζηην ανηαγυνιζηικψηηηα ηηρ σϊπαρ καθϊρ 

και ζηην ηοπική οικονομία.  

 



Η επηρείξεζε ΠΙΠΙΛΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ Ε. E.Ε. πνπ εδξεύεη ζηελ πεξηθέξεηα ΑΤΤΙΚΗΣ εληάρζεθε ζηε Δξάζε 
«Αλαβάζκηζε πνιύ κηθξώλ & κηθξώλ επηρεηξήζεωλ γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ ηθαλνηήηωλ ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο» 
πξνϋπνινγηζκνύ 310 εκαη. Εσρώ.  Η δξάζε έρεη ωο ζηόρν ηελ βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ πξνζθεξόκελωλ 
πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ ή ηε δεκηνπξγία λέωλ πξνϊόληωλ/ππεξεζηώλ ηα νπνία ζα θαιύπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
αλάγθεο ηεο αγνξάο. Επίζεο, ηα επελδπηηθά ζρέδηα δύλαληαη λα ζηνρεύνπλ ζηελ κείωζε ηνπ θόζηνπο ή ηελ αύμεζε 
ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηωλ ιεηηνπξγηθώλ θαη παξαγωγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη αθνξά όιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο. 
 
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο επέλδπζεο είλαη 161.762,96 € εθ ηωλ νπνίωλ ε δεκόζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε 
80.014,29 € θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Ειιάδα θαη ην Επξωπαϊθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Επξωπαϊθήο Έλωζεο.  

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

ζηις παρακάηω καηηγορίες: 

 Κηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιιωλ ρώξνο 

 Μεραλήκαηα – Εμνπιηζκόο 

 Άπιεο Δαπάλεο 

 Μηζζνινγηθό θόζηνο εξγαδνκέλωλ (λέν πξνζωπηθό) 

 
 
 
 
 
 
 

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε: 

 βειηίωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο  

 αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο  

 αύμεζε ηεο παξαγωγηθόηεηαο  & βειηίωζε ιεηηνπξγηθώλ δηαδηθαζηώλ 

 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 δεκηνπξγία πνηνηηθώλ ζέζεωλ εξγαζίαο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ηε ζπκβνιή ηνπ ΕΠΑλΕΚ εληζρύζεθε ε επηρείξεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε έλαλ λεπξαιγηθό ηνκέα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, απνθέξνληαο νθέιε ζηελ αληαγωληζηηθόηεηα ηεο ρώξαο θαζώο θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά 

ζηελ νπνία εδξεύεη.  

 
 


