
Η επισείπηζη ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ G.P.S. ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ πος εδπεωει ζηην πεπιθέπεια 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ενηάσθηκε ζηη Δπάζη «Αναβάθμιζη πολω μικπϊν & μικπϊν επισειπήζευν για ηην 
ανάπηςξη ηυν ικανοηήηυν ηοςρ ζηιρ νέερ αγοπέρ» πποχπολογιζμοω 310 εκαη. Εσρώ.  Η δπάζη έσει υρ ζηψσο 
ηην βεληίυζη ηηρ ποιψηηηαρ ηυν πποζθεπψμενυν πποφψνηυν και ςπηπεζιϊν ή ηη δημιοςπγία νέυν 
πποφψνηυν/ςπηπεζιϊν ηα οποία θα καλωπηοςν ζςγκεκπιμένερ ανάγκερ ηηρ αγοπάρ. Επίζηρ, ηα επενδςηικά ζσέδια 
δωνανηαι να ζηοσεωοςν ζηην μείυζη ηος κψζηοςρ ή ηην αωξηζη ηηρ αποηελεζμαηικψηηηαρ ηυν λειηοςπγικϊν και 
παπαγυγικϊν διαδικαζιϊν και αθοπά ψλερ ηιρ πεπιθέπειερ ηηρ σϊπαρ. 
 
Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ επένδςζηρ είναι 200.266,57€ εκ ηυν οποίυν η δημψζια δαπάνη ανέπσεηαι ζε 
79.835,06€ και ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηην Ελλάδα και ηο Εςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ηηρ 
Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ.  

Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις 

ζηις παρακάηω καηηγορίες: 

 Κηίπια, εγκαηαζηάζειρ και πεπιβάλλυν σϊπορ 

 Μησανήμαηα – Εξοπλιζμψρ 

 Άςλερ Δαπάνερ 

 
 
 

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε: 

 βεληίυζη ηηρ ανηαγυνιζηικψηηηαρ ηηρ  

 αωξηζη ηηρ κεπδοθοπίαρ ηηρ  

 ενίζσςζη ηηρ εξυζηπέθειαρ 

 επέκηαζη ηηρ αγοπάρ με ηη πποζθήκη νέυν πποφψνηυν & ςπηπεζιϊν 

 εξαζθάλιζη ςτηλψηεπηρ ποιψηηηαρ πποφψνηα & ςπηπεζίερ  

 αωξηζη ηηρ παπαγυγικψηηηαρ  & βεληίυζη λειηοςπγικϊν διαδικαζιϊν 

 ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικψηηηαρ 

 δημιοςπγία / διαηήπηζη ποιοηικϊν θέζευν επγαζίαρ 

 
 

Με ηη ζςμβολή ηος ΕΠΑνΕΚ ενιζσωθηκε η επισείπηζη η οποία λειηοςπγεί ζε έναν νεςπαλγικψ ηομέα ηηρ ελληνικήρ 

οικονομίαρ, αποθέπονηαρ οθέλη ζηην ανηαγυνιζηικψηηηα ηηρ σϊπαρ καθϊρ και ζηην ηοπική οικονομία και ζηην αγοπά 

ζηην οποία εδπεωει.  

 
 



Η επηρείξεζε ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΗΜΑΣΧΝ GPS ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηθέξεηα 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ. εληάρζεθε ζηε δξάζε «Φεθηαθφ Βήκα» πξνυπνινγηζκνχ 84 εκαη. Εσρώ.  Η Γξάζε 
ζηνρεχεη ζηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο είλαη 47.140,00 € εθ ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε 
23.570,00 € θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις 

ζηις παρακάηω καηηγορίες: 

 

 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ΣΠΔ  
 

 Πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, εθαξκνγψλ γξαθείνπ, αλάπηπμε ηζηνζειίδαο, ππεξεζίεο e-shop θ.α. 
 

 Άιιεο Φεθηαθέο Τπεξεζίεο (ςεθηαθή δηαθήκηζε, πηζηνπνίεζε ςεθηαθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο, θαηαρψξεζε θαη 
κεηαθνξά δεδνκέλσλ θ.α.) 

 
 Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ 

 

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε: 

 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο  

 αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο  

 ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο 

 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 δεκηνπξγία / δηαηήξεζε πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Άιιν………………………………………………………… 
 

Με ηε ζπκβνιή ηνπ ΔΠΑλΔΚ εληζρχζεθε ε επηρείξεζε απνθέξνληαο νθέιε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαζψο 

θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.  

 




