


Η επιχείρηση ΑΝΝΟΥΣΩ ΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που εδρεύει στην περιφέρεια ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εντάχθηκε στη Δράση 
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών», συνολικού προϋπολογισµού 110 εκατ. Ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου 
ανέρχεται σε 40% – 50 %.  
 
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν 
τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης της επιχείρησης είναι 149.914,29 €, εκ των οποίων η δηµόσια δαπάνη 
ανέρχεται σε 74.957,15 € 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: 

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

• Μηχανήµατα – Εξοπλισµός 

• Εξοπλισµό  και Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόµησης ενέργειας & ύδατος 

• Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου 

• Προβολή – Προώθηση 

 

Μέσω της συµµετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε: 

! βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της  
! αύξηση της κερδοφορίας της  

! την είσοδο της σε νέες τουριστικές αγορές 
! επέκταση της αγοράς µε τη προσθήκη νέων υπηρεσιών 

! εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών  

! αύξηση της παραγωγικότητας   
! ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

! δηµιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας 

! Άλλο………………………………………………………….. 
 

Με τη συµβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε σηµαντικά η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τοµέα της 
ελληνικής οικονοµίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας µας καθώς και στην τοπική 
οικονοµία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.  

 

 

 

 

 
  

 



Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Η επιχείρηση ΑΝΝΟΥΣΩ ΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που εδρεύει στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, εντάχθηκε στη δράση «3.c.2 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας  Covid-19 στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020.   

  Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη μορφή της μη επιστρεπτέας 
επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.  

  Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης με κωδικό 
ΝΑΙΕ2-0195254 είναι 10.000€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς 
Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νοτίου Αιγαίο» 
2014-2020. 
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