
Η επηρείξεζε ΚΑΝΙΑΜΟ Γ. ΚΑΙ ΙΑ ΔΔ πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηθέξεηα ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ εληάρζεθε ζηε δξάζε 
«Ψεθηαθφ Βήκα» πξνυπνινγηζκνχ 84 εκαη. Εσρώ.  Η Γξάζε ζηνρεχεη ζηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ πνιχ κηθξψλ, 
κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο είλαη 25.850,00€ εθ ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε 
12.925,00€ 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: 

 

 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ΣΠΔ  
 

 Πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, εθαξκνγψλ γξαθείνπ, αλάπηπμε ηζηνζειίδαο, ππεξεζίεο e-shop θ.α. 
 
 Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ 

 

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε: 

 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο  

 αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο  

 ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο 

 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 δεκηνπξγία / δηαηήξεζε πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Άιιν………………………………………………………… 
 

Με ηε ζπκβνιή ηνπ ΔΠΑλΔΚ εληζρχζεθε ε επηρείξεζε απνθέξνληαο νθέιε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαζψο 

θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.  

 



Η επιχείρηση ΚΑΝΙΑΜΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που εδρεύει στην περιφέρεια ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εντάχθηκε στη Δράση 
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών», συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. Ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου 
ανέρχεται σε 40% – 50 %.  
 
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν 
τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης της επιχείρησης είναι 149.716,34€, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη 
ανέρχεται σε 74.858,17€ 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 

•Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) 

•Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου 

 

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε: 

 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της  

 αύξηση της κερδοφορίας της  

 την είσοδο της σε νέες τουριστικές αγορές 

 επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων υπηρεσιών 

 εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών  

 αύξηση της παραγωγικότητας   

 ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

 δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας 

 Άλλο………………………………………………………….. 
 

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε σημαντικά η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της 
ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας μας καθώς και στην τοπική 
οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.  

 

 

 

 

 

  

 


