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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Δλεκεξωηηθή εθδήιωζε γηα ην πξόγξακκα ελίζρπζεο ηωλ ΜΜΔ ζηνπο ηνκείο ηεο 
κεηαπνίεζεο, ηνπ ηνπξηζκνύ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηωλ ππεξεζηώλ, πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζηε Γεκνηηθή αίζνπζα «ΡΟΜΔΟ» ζηελ Ηξάθιεηα, ην Δπηκειεηήξην εξξώλ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Έλωζε Δπαγγεικαηηώλ, Βηνηερλώλ, Ηξάθιεηαο θαη Πεξηθέξεηαο θαη 
ηελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ, εηαίξνπ ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 
Πξνγξάκκαηνο ‘‘Αληαγωληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα’’(ΔΠΑΝΙΙ)- ΔΦΔΠΑΔ- ζην 
πιαίζην ηνπ 2νπ επηρεηξεκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ δηαζπλνξηαθνύ έξγνπ EMPLOCOMP 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δπξωπαϊθή Δδαθηθή πλεξγαζία Διιάδα-Βνπιγαξία 2007-2013» 
παξνπζία ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε εξξώλ θνπ Ιωάλλε Μωπζηάδε. 

Ύζηεξα από ην θαιωζόξηζκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Έλωζεο Δπαγγεικαηηώλ, Βηνηερλώλ, 
Ηξάθιεηαο θνπ Γηώξγνπ ηάξθνπ, ηελ εθδήιωζε ραηξέηηζε ν Πξόεδξνο ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ Χξ. Μέγθιαο ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηνπο ζηόρνπο ηνπ έξγνπ 
EMPLOCOMP πνπ είλαη ε αλάπηπμε θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ, επαγγεικαηηθώλ 
δεμηνηήηωλ ζην αλζξώπηλν δπλακηθό, ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ  επθαηξίεο γηα κηθξέο 
επηρεηξήζεηο θαη ηαπηόρξνλα λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηόζν ηωλ δηαζπλνξηαθώλ 
επηρεηξήζεωλ όζν θαη ζηελ αληαγωληζηηθόηεηα ηεο δηαζπλνξηαθήο νηθνλνκίαο.  

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ν Γ.Γ. ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ θ. πύξνο θνηίδαο ν νπνίνο 
παξνπζίαζε αλαιπηηθά ην πξόγξακκα γηα ηελ ελίζρπζε ηωλ ΜΜΔ ζηνπο ηνκείο ηεο 
κεηαπνίεζεο, ηνπ ηνπξηζκνύ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηωλ ππεξεζηώλ. Υπελζπκίδεηαη όηη ην 
ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα επηδόηεζεο έωο θαη 50% γηα ηηο 
πθηζηάκελεο θαη λέεο-ππό ζύζηαζε πνιύ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο (40% γηα ηηο 
κεζαίεο) ελώ  ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεωλ έληαμεο 
ζηελ ηζηνζειίδα www.ependyseis.gr ζην πξόγξακκα έρεη νξηζηεί  ε 10ε Μαΐνπ θαη ώξα 
17:00. 

Μεηά ην πέξαο ηεο νκηιίαο ηνπ ν θ. . θνηίδαο δέρηεθε εξωηήζεηο από ηνπο 
παξεπξηζθνκέλνπο επαγγεικαηίεο ηεο Ηξάθιεηαο θαη ηεο γύξω Πεξηθέξεηαο.  
 

http://www.ependyseis.gr/


ηελ εθδήιωζε κεηαμύ ηωλ άιιωλ παξέζηεζαλ ν  Αληηδήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο 
ΓΔΥΑ Ηξάθιεηαο θ. Παηζάθαο Ιωάλλεο θαζώο θαη εθπξόζωπνο ηνπ Γεκνηηθνύ 
Γηακεξίζκαηνο θνηνύζαο. 

Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη ε εθδήιωζε κεηαδόζεθε δωληαλά από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΒΔ 
www.eves.gr όπνπ είλαη δηαζέζηκε γηα θάζε ελδηαθεξόκελν. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθό κε ην πξόγξακκα ελίζρπζεο ηωλ ΜΜΔ, νη 
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Γξαθείν Πιεξνθόξεζεο Δπελδπηώλ 
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ ηει. 2321099732. 
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