
Η επιχείρηση Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & Σ. ΣΙΔΕΡΗΣ Ο.Ε. που εδρεύει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 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 25.331,18 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε

10.132,47 € 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

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 MICRO AND SMALL ENTERPISES AFFECTED BY COVID-19 IN
CENTRAL MAKEDONIA

Τhe enterprise P. DIMITRIADIS & S. SIDERIS O.E. with headquarters in the Region of Central
Macedonia, was co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the
European Union (ΕΕ) for the implementation of its project under the Action “"Support micro
and small enterprises affected by Covid-19 in Central Macedonia“ under the framework of the
Operational Program «Central Macedonia» 2014-2020.

The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Central
Macedonia in the form of a non-repayable grant to ensure sufficient liquidity to deal with the
effects of the Covid-19 pandemic.

Ιnvestment’s total budget is 50.000€ (100% public expenditure). The Action is co-financed
by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.


