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"ΣΙΤΩ"
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ, ΠΡΟΖΥΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Προϋπολογισµός Έργου: 993.844,00€
Δηµόσια Δαπάνη: 838.464,00€

Δικαιούχοι:
- Μύλοι Θράκης Α.Ε.
- Όλυρα Α.Ε.
- Δ.Π.Θ.
- Α.Π.Θ.

Η επισείπηζη Μύιοη Θράθες Ι. Οσδοσλόποσιος Α.Ε. πος εδπεωει ζηην Πεπιθέπεια Αλαηοιηθής Μαθεδολίας θαη
Θράθες ενηάσθηκε ζηη δπάζη «Ποιοηικψρ Εκζςγσπονιζμψρ» πποχπολογιζμοω 150 εθαη. Εσρώ. Η δπάζη ζηοσεωει
ζηη βεληίυζη ηηρ ανηαγυνιζηικψηηηαρ ηυν μεζαίυν επισειπήζευν, επενδωονηαρ ζηον παπαγυγικψ εκζςγσπονιζμψ
ηοςρ και ηην ςιοθέηηζη ζςζηημάηυν ηςποποίηζηρ & πιζηοποίηζηρ.
Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ επένδςζηρ είναι 400.000€ εκ ηυν οποίυν η δημψζια δαπάνη ανέπσεηαι ζε
200.000€ και ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηην Ελλάδα και ηο Εςπυπαφκψ Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ηηρ
Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ.

Το επητεηρεκαηηθό ζτέδηο ποσ εγθρίζεθε προς τρεκαηοδόηεζε θαη σιοποηείηαη, περηιακβάλεη επελδύζεης
ζηης παραθάηω θαηεγορίες:
Μησανήμαηα – Εξοπλιζμψρ
Σςζηήμαηα Πιζηοποίηζηρ – Διασείπιζηρ Ποιψηηηαρ, Σσεδιαζμψρ, Τςποποίηζη και Πιζηοποίηζη Πποφψνηυν
Μεηαθοπικά μέζα

Μέζω ηες ζσκκεηοτής ζηε Δράζε, ε επητείρεζε 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

Με ηη ζςμβολή ηος ΕΠΑνΕΚ ενιζσωθηκε η επισείπηζη αποθέπονηαρ οθέλη ζηην ανηαγυνιζηικψηηηα ηηρ σϊπαρ καθϊρ
και ζηην ηοπική οικονομία.

The enterprise Flourmills Thrakis – I. Ouzounopoulos S.A. based in East Macedonia and Thrace region, has
joined the Action “Quality Modernization” with a total budget of 150 million €. The Action aims at the digital
upgrading of very small, small and medium sized enterprises.
The investment’s total budget is 400.000€ out of which 200.000€ is public expenditure. The Action is co-financed
by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.
The approved subsidised Business Plan includes investments in the following categories:
 Machinery – Equipment
 Quality system, Standardization, Certifications etc (up to 100% of the total budget)
 Means of transportation
 Planning development and implementation
Through the participation in the Action, the enterprise achieved:
 Competiveness improvement
 Increase of profitability
 Reinforcement of an extrovert business profile
 Market expansion by adopting new products and services
 Creation of better quality products and services
 Increased productivity and improvement of operational procedures
 Enhancement of entrepreneurship
 Maintenance of high quality job positions
The support of EPAnEK proved beneficial, not only for the enterprise but for the competitiveness of the national as
well as the local economy.

