
Η επιχείρηση ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
εντάχθηκε στη Δράση «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισµός υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων µεταποίησης και τουρισµού», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική
Μακεδονία» 2014-2020.

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων προκειµένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η
θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 626.394,40 €, εκ των οποίων η Δηµόσια Δαπάνη
ανέρχεται σε 270.000,00 € και συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Το επιχειρηµατικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηµατοδότηση και υλοποιήθηκε, 
περιλαµβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

ü Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
ü Μηχανήµατα - Εξοπλισµός
ü Λογισµικά
ü Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 

Μέσω της συµµετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

ü Bελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ü Aύξηση της κερδοφορίας της 
ü Eνίσχυση της εξωστρέφειας
ü Eπέκταση της αγοράς µε τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
ü Eξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες 
ü Aύξηση της παραγωγικότητας  & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
ü Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

IΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ,
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



Η επιχείρηση ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. εντάχθηκε
στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισµός» προϋπολογισµού 150 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των µεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισµό τους και την
υιοθέτηση συστηµάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 380.023,92 € εκ των οποίων η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε
190.011,95 € 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:

ü Μηχανήµατα – Εξοπλισµός

ü Συστήµατα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασµός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων

ü Μεταφορικά µέσα

ü Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (νέο προσωπικό)

Μέσω της συµµετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

ü βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ü αύξηση της κερδοφορίας της 

ü ενίσχυση της εξωστρέφειας

ü επέκταση της αγοράς µε τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών

ü εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες 

ü αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών

ü ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

ü δηµιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

ü Άλλο…………………………………………………………

Με τη συµβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς 

και στην τοπική οικονοµία.


