
Η επιχείρηση «MEDITERRANEAN COSMETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ» που εδρεύει στην περιφέρεια Κεντρικής 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 200.000,00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
116.542,90 € 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

✓ Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

✓ 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.



Η επιχείρηση ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εντάχθηκε στη δράση «Αναβάθµιση 
πολύ µικρών & µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισµού 310 
εκατ. Ευρώ.  Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών ή 
τη δηµιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα 
επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην µείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των 
λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 78.208,88 € εκ των οποίων η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
39.104,44 € 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: 

ü Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
ü Μηχανήµατα – Εξοπλισµός 

ü Άυλες Δαπάνες 
ü Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (υφιστάµενο ή/και νέο προσωπικό) 

 
 
Μέσω της συµµετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε: 

ü  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της  
ü  αύξηση της κερδοφορίας της  

ü  ενίσχυση της εξωστρέφειας 

ü  επέκταση της αγοράς µε τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών 

ü  εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες  

ü  αύξηση της παραγωγικότητας  & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών 

ü  ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
ü  δηµιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας 

ü  Άλλο………………………………………………………… 
 

Με τη συµβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τοµέα της ελληνικής 

οικονοµίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονοµία και στην αγορά 

στην οποία εδρεύει.  
 
 



Upgrading micro & small businesses
to develop their skills in new markets

This enterprise has been co-financed by the above mentioned 

Program, which aims to the upgrading of the competitive 

position of very small and small businesses. 

- Agri-food /food industry   

- Energy sector

- Environmental sector

- Information & communication 

  technologies (ICT)

The investment concerns the technological, organizational 

and commercial improvement or/and the reorganization of the 

firm’s and its products/services.

- Logistics

- Health and 

  pharmaceutical industry

- Μaterials – construction

- Creative and cultural

  industries

Below are the economic sectors which are being financed by 

the Program:

European Union
European Regional 
Development Fund

Partnership Agreement 
2014 - 2020

Co-financed by Greece and the European Union



EXHIBITOR

HELLAS
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Η επιχείρηση συµµετέχει στη δράση 
για την υποστήριξη της Διεθνούς 
Προβολής των ΜΜΕ µε Εξωστρεφή 
Προσανατολισµό.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & EKT
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης


