
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΟΕ που εδρεύει στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Μκρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία».

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη
διασφάλιση επαρκής ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 40.000,00 €, και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική
Μακεδονία» 2014-2020.

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που

επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική

Μακεδονία



Η επιχείρηση ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ Ο.Ε. που εδρεύει στην περιφέρεια Δυτικής 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 47.156,00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
23.578,00 € 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:

✓ Μηχανήματα – Εξοπλισμός

✓ Ψηφιακή Προβολή

✓ Μεταφορικά μέσα

✓ Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (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 αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς 

και στην τοπική οικονομία.



Τhe enterprise MANIS IOANNIS - NATSIOU CHRYSOVALANTO GP with headquarters in the
Region of Western 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 pandemic in Western Macedonia”
under the framework of the Operational Program «Dytiki Macedonia» 2014-2020.

The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Western
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 40.000,00 € (100% public expenditure). The Action is co-financed
by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.

SUPPORT OF MICRO AND SMALL ENTERPISES AFFECTED BY COVID-
19 PANDEMIC IN WESTERN MAKEDONIA



The enterprise MANIS IOANNIS - NATSIOU CHRYSOVALANTO GP based in West Macedonia region, has joined the
Action “Competitiveness Toolbox” with a total budget of 400 million €. The Action 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.

The investment’s total budget is 47.156,00 € out of which 23.578,00 € is public expenditure. The Action is co-
financed by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.

The approved co-financed Business Plan includes investments on the following categories:

✓ Machinery – Equipment 

✓ Digital Promotion

✓ Means of transportation

✓ Wage cost for new personnel

Through the participation in the Action, the enterprise achieved:

✓ Competitiveness improvement 

✓ Increase of profitability  

✓ Reinforcement of an extrovert business profile 

✓ Market expenditure by adopting new products and services 

✓ Creation of better quality products and services  

✓ Increase of productivity and improvement of operational procedures 

✓ Entrepreneurship Reinforcement 

✓ Creation/ retention of jobs

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

well as the local economy. 
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