


Η επηρείξεζε Γαιαλός Ι. Λάδαρος πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηοιηθής Μαθεδολίας θαη Θράθες εληάρζεθε
ζηε δξάζε «Αλαβάζκηζε πνιχ κηθξψλ & κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηηο λέεο
αγνξέο» πξνυπνινγηζκνχ 310 εθαη. Εσρώ. Η 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. Επίζεο, 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 75.695,45 € εθ ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε
30.223,71 € θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Ειιάδα θαη ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο.

Το επητεηρεκαηηθό ζτέδηο ποσ εγθρίζεθε προς τρεκαηοδόηεζε θαη σιοποηείηαη, περηιακβάλεη επελδύζεης 

ζηης παραθάηω θαηεγορίες:

 Κηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο

 Μεραλήκαηα – Εμνπιηζκφο

 Άπιεο Δαπάλεο

 Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ (πθηζηάκελν πξνζσπηθφ)

Μέζω ηες ζσκκεηοτής ζηε Δράζε, ε επητείρεζε πέηστε:

 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

 αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

 ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο

 επέθηαζε ηεο αγνξάο κε ηε πξνζζήθε λέσλ ππεξεζηψλ

 εμαζθάιηζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο 

 αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο  & βειηίσζε ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ

 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

 δηαηήξεζε πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο

Με ηε ζπκβνιή ηνπ ΕΠΑλΕΚ 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 επιχείρηση ενισχύθηκε από την ανωτέρω Δράση που έχει ως 

στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πολύ µικρών και 

µικρών επιχειρήσεων. 

- αγροδιατροφή/βιοµηχανία    

   τροφίµων 

- ενέργεια

- περιβάλλον

- πολιτιστικές βιοµηχανίες 

Η επένδυση αφορά στην απόκτηση νέου παραγωγικού 

εξοπλισµού ή/και στην υιοθέτηση συστηµάτων τυποποίησης & 

πιστοποίησης, καθώς και σε δαπάνες branding και ψηφιακής 

προβολής.

   & επικοινωνίας (ΤΠΕ)  

- υγεία 

- τεχνολογίες πληροφορικής

- υλικά - κατασκευές

- logistics 

Οι τοµείς που χρηµατοδοτούνται από τη Δράση, είναι οι 

παρακάτω: 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ  &  ΤΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ 



Η επιχείρηση Γαλανός Ι. Λάζαρος που εδρεύει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκε στη
δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους,
την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 72.906,31 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
36.453,15 € 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:

✓ Μηχανήματα – Εξοπλισμός

✓ Ψηφιακή Προβολή

✓ Μεταφορικά μέσα

✓ Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (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 αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς 

και στην τοπική οικονομία.


