
 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

“Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία  

Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020” 

 
Η εταιρεία ΠΡΟΜΑΚ Α.Ε ενισχύθηκε μέσω της δράσης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 

2014 – 2020”. 

Το συνολικό ποσό της επιδότησης συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Η δημόσια χρηματοδότηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση σαν Κεφάλαιο Κίνησης για: 

� Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης  

� Αγορές  Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης  

� Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών 

� Ενοίκια που καταβλήθηκαν στην χρήση  

 

 

 

 

 

� Παροχές σε εργαζομένους 

� Διάφορα Λειτουργικά  Έξοδα 

Με τη συμβολή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ενισχύθηκε η ρευστότητα της επιχείρησης η οποία λειτουργεί σε έναν 

νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Η επιχείρηση προμηθεύει μηχανήματα-εξοπλισμό τα οποία είναι 

κεφαλαιουχικά και επενδυτικά αγαθά που αφορούν την Ελληνική βιομηχανία-βιοτεχνία, κάτι το οποίο έχει άμεση 

σχέση με τις επενδύσεις-ανάπτυξη αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην 

τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.  

 

Στην πλειοψηφία τους τα προσφερόμενα μηχανήματα είναι υψηλής τεχνολογίας με CNC σύγχρονης τεχνολογίας 

προγραμματισμό, με δυνατότητα να παράγουν ποιότητα, ποσότητα και ακρίβεια στις διαστάσεις. Λειτουργούν με 

ηλεκτρικά και υδραυλικά χαμηλής κατανάλωσης, έχουν μικρό κόστος εργασίας ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 

παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Αντικαθιστά μηχανήματα παλαιού τύπου τα οποία πλέον είναι 

παρωχημένα και τα οποία χρησιμοποιούν παλαιές τεχνολογίες.  

 

 Ο κλάδος μας είναι από τους πρώτους που επλήγησαν από την 10ετή οικονομική κρίση καθώς 

και από την υγειονομική κρίση κατά την περίοδο 2020-2021. Επίσης θεωρούμε ότι είναι ο πρώτος που θα 

ξεκινήσει μόλις υπάρξει σταθερή ανάπτυξη στην Ελλάδα.  

 

Η εταιρεία μας ΠΡΟΜΑΚ Α.Ε, από το 1983, προμηθεύει βιομηχανικό εξοπλισμό, μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας 

που αφορούν την επεξεργασία & κατεργασία μετάλλου. Παράλληλα αναλαμβάνει την εγκατάσταση, επίδειξη ενώ 

παρέχει service και ανταλλακτικά. 


