
The enterprise STAND ART DESIGN S.A based in Attica region, has joined the Action “Digital Step” with a total
budget of 84 million €. The Action aims at the digital upgrading of very small, small and medium - sized
enterprises.

The investment’s total budget is 49.980, € out of which 24.990 € is public expenditure. The Action is co-financed
by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.

The approved subsidised Business Plan includes investments in the following categories:

 Procurement and installation of ICT equipment 

 Software for office applications, web development, e-shop services etc. 

 Digital services (Digital advertising, e –security certifications, data entry and transfer etc.)

Through the participation in the Action, the enterprise achieved:

 Competitiveness improvement 

 Increase of profitability  

 Reinforcement of an extrovert business profile 

 Enhancement of entrepreneurship

 Creation /maintenance of high quality job positions

The support of EPAnEK proved beneficial, not only for the enterprise but also for the competitiveness of the national 

as well as the local economy.



Η επιχείρηση STAND ART DESIGN ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής 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 121.627,77 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
48.651,11 € 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

 Άυλες Δαπάνες

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο)

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

 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. 



SPECIAL SECRETARIAT FOR 
ERDF & CF PROGRAMMES

MANAGING AUTHORITY OF EPAnEK  

The enterprise has been co-financed with the aid of the above 

mentioned Action, which aims at supporting existing small and 

very small enterprises in order to upgrade and improve their 

competitive position in domestic and international markets, by 

investing in the modernization of their production equipment 

and by adopting product certifications. 

Below are the economic sectors which are being financed by

the Action:

Competitiveness 
Τoolbox 
FOR SMALL AND VERY SMALL ENTERPRISES

- Agri-food /food industry  

- Energy sector

- Information & communication    

  technologies (ICT)

   pharmaceutical industry 

   industry

- Creative and cultural 

- Logistics  

- Health and

- Μaterials – construction
- Environmental sector

Co-financed by Greece and the European Union

European Union
European Regional 
Development Fund

Partnership Agreement 
2014 - 2020
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