
Η επιχείρηση M-SENSIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ µε Υποκατάστηµα που εδρεύει στην
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 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 145.350,00 € εκ των οποίων η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε
86.810,00 € 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 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

ü Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

ü Ψηφιακή Προβολή

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

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

και στην τοπική οικονοµία.



SUPPORT MICRO AND SMALL ENTERPISES AFFECTED BY COVID-19 IN
CENTRAL MAKEDONIA

Τhe enterprise M-SENSIS S.A. with branch office in the Region of Central Macedonia, was
co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union (ΕΕ)
for the implementation of its project under the Action “"Support micro and small enterprises
affected by Covid-19 in Central Macedonia“ under the framework of the Operational Program
«Central Macedonia» 2014-2020.

The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Central
Macedonia in the form of a non-repayable grant to ensure sufficient liquidity to deal with the
effects of the Covid-19 pandemic.

Ιnvestment’s total budget is 50.000 € (100% public expenditure). The Action is co-financed
by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.


