
Η επηρείξεζε STRATOS APARTMENTS Ο.Ε., πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηθέξεηα ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εληάρζεθε ζηε Δξάζε
«Ελίζρπζε Τνπξηζηηθψλ ΜΜΕ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 110 εκαη. Εσρώ. Τν πνζνζηφ ελίζρπζεο θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
αλέξρεηαη ζε 40% – 50 %.

Η Δξάζε ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα βειηηψζνπλ
ηε ζέζε ηνπο ζηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά θαη αθνξά φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη 149.978,76 €, εθ ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα δαπάλε
αλέξρεηαη ζε 74.989,38€ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Ειιάδα θαη ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.

Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις 
ζηις παρακάηω καηηγορίες:

•Κηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο

•Μεραλήκαηα – Εμνπιηζκφο

•Εμνπιηζκφ θαη Εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο & εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο & χδαηνο

•Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ (πθηζηάκελνπ ή/θαη λένπ πξνζσπηθνχ)

•Λνγηζκηθά θαη Υπεξεζίεο Λνγηζκηθνχ

•Μεηαθνξηθά Μέζα

•Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ Επελδπηηθνχ Σρεδίνπ

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε:

 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

 αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

 ηελ είζνδν ηεο ζε λέεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο

 επέθηαζε ηεο αγνξάο κε ηε πξνζζήθε λέσλ ππεξεζηψλ

 εμαζθάιηζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

 αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο  

 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

 δεκηνπξγία / δηαηήξεζε πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο

Με ηε ζπκβνιή ηνπ ΕΠΑλΕΚ εληζρχζεθε ζεκαληηθά ε επηρείξεζε, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε έλαλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απνθέξνληαο νθέιε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη ζηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά ζηελ νπνία εδξεχεη. 



Η επιχείρηση STRATOS APARTMENTS OE που εδρεύει στην περιφέρεια N. ΑΙΓΑΙΟΥ εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» προϋπολογισμού 84 εκατ. Ευρώ.  Η Δράση 
στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 20.600,00€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 10.300€ 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: 

 

 Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ  
 

 Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α. 
 

 Άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήμιση, πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, καταχώρηση και μεταφορά δεδομένων κ.α.) 
 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 

 

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε: 

 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της  

 αύξηση της κερδοφορίας της  

 ενίσχυση της εξωστρέφειας 

 ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

 δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας 

 Άλλο………………………………………………………… 
 

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.  

 



Περιφέρεια  
Νοτίου Αιγαίου

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Δικαιούχος: STRATOS APARTMENTS ΟΕ

Ονομασία πράξης: Κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου

Κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη:
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από
τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
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