
Η επιχείρηση REPLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 161.881,07€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
64.752,43€ 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. 



Η επηρείξεζε REPLAN A.E. πνπ εδξεχεη ζηελ Πεξηθέξεηα ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εληάρζεθε ζηε Δξάζε 
«Εξγαιεηνζήθε Επηρεηξεκαηηθφηεηαο: Εκπφξην - Εζηίαζε – Εθπαίδεπζε», πξνυπνινγηζκνχ 80 εκαη. Εσρώ.  Η Δξάζε 
ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη: 
 

• ζην ιηαληθφ εκπφξην 
• ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο 
• ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο – θνηλσληθήο κέξηκλαο 
πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζνπλ ην επίπεδν επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο είλαη 104.220,00 € εθ ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε 

52.110,00 € θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Ειιάδα θαη ην Επξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο.  

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

ζηις παρακάηω καηηγορίες: 
 

 Κηηξηαθέο παξεκβάζεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, αλαβάζκηζε ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, δηεπθφιπλζε  

πξνζβαζηκφηεηαο 

 Μεραλήκαηα – Εμνπιηζκφο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, αλαβάζκηζε πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ΣΠΕ 

 Πηζηνπνίεζε Τπεξεζηψλ – Δηαδηθαζηψλ 

 Ψεθηαθή πξνβνιή 

 Μεηαθνξηθά κέζα 

 Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ (λέν πξνζσπηθφ) 

 Δαπάλεο Μειεηψλ/Καηάξηηζεο/Παξαθνινχζεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
 

 

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 

 

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

θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.  

 


