
Η επιχ είρηση Connect Line A.E. που εδρεύει στην περ ιφέρεια Αττ ικής εν τάχ θηκε στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ
μικρών & μικρών επιχ ειρήσεων γ ια την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στ ις ν έες αγορές» προϋπολογ ισμού 310
εκ ατ . Ε υ ρώ . Η δράση έχ ει ως στόχ ο την βελτ ίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόν των και υπηρεσιών ή
τη δημιουργ ία ν έων προϊόν των/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγ κεκρ ιμέν ες ανάγ κες της αγοράς. Επίσης, τα
επενδυτ ικά σχ έδια δύναν ται να στοχ εύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματ ικότητας των
λειτουργ ικών και παραγωγ ικών διαδικασιών και αφορά όλες τ ις περ ιφέρειες της χώρας.

Ο συνολ ικός προϋπολογ ισμός της επένδυσης είναι 135.952,94 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχ εται σε
67.976,47 € και συγ χ ρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περ ιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Έ νωσης.

Τ ο επ ιχ ε ιρ η ματ ικ ό σ χ έδ ιο που εγ κ ρ ίθ η κ ε πρ ο ς χ ρ η ματοδό τη σ η κ αι υ λ οπο ιε ίτ αι, περ ιλ αμβ άν ε ι επεν δύ σ ε ις 

σ τ ις παρακ άτω  κ ατη γ ορ ίε ς:

✓ Μηχανήματα – Ε ξοπλ ισμός

✓ Άυλες Δαπάνες

✓ Μισθολογ ικό κόστος εργαζομένων (υφ ιστάμενο ή/και ν έο προσωπικό)

Μέσω τ η ς σ υμμ ετο χ ή ς σ τη Δ ράσ η, η επ ιχ ε ίρ η σ η πέτυ χ ε:

✓ βελτ ίωση της αν ταγων ιστ ικότητας της 

✓ αύξηση της κερδοφορίας της 

✓ εν ίσχ υση της εξωστρέφειας

✓ επέκ ταση της αγοράς με τη προσθήκη ν έων προϊόν των & υπηρεσιών

✓ εξασφάλ ιση υψηλότερης ποιότητας προϊόν τα & υπηρεσίες 

✓ αύξηση της παραγωγ ικότητας  & βελτ ίωση λειτουργ ικών διαδικασιών

✓ εν ίσχ υση της επιχ ειρηματ ικότητας

✓ δημιουργ ία / διατήρηση ποιοτ ικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ εν ισχ ύθηκε η επιχ είρηση η οποία λειτουργ εί σε έναν ν ευραλγ ικό τομέα της ελλην ικής 

οικονομίας, αποφέρον τας οφέλη στην αν ταγων ιστ ικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά 

στην οποία εδρεύει. 



Η επιχείρηση «CONNECT LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής 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 49.950,00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
24.974,99€ 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.  

 


