
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μεγάιε ε πξνζέιεπζε επηρεηξεκαηηώλ ζηελ ελεκεξσηηθή εθδήισζε πνπ 
ζπλδηνξγάλσζαλ ην Δπηκειεηήξην Πέιιαο κε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,  
ηελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ θαη ηελ ΔΤΔΑΠ, ηελ Τεηάξηε 13 Μαξηίνπ 2013 θαη ώξα 7.00κ.κ. ζην 
Ξεληηίδεην Πλεπκαηηθό Κέληξν ζηελ Αξηδαία γηα ην πξόγξακκα «Δλίζρπζε 
Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο  Μεηαπνίεζε-
Τνπξηζκόο-Δκπόξην-Υπεξεζίεο, ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013». 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πέιιαο θ. Ινξδάλεο Τζώηζνο ζην ραηξεηηζκό 
ηνπ, αλαθέξζεθε ζηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ 
αηηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ ησλ επηρεηξεκαηηώλ ηνπ Ννκνύ,  ηα νπνία όπσο 
αλέθεξε κεηαθέξνληαη κε έληαζε, αγσλία θαη αγαλάθηεζε ζηνλ Πξσζππνπξγό θαη 
ηνπο αξκόδηνπο ππνπξγνύο γηα λα γλσξίζνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ 
βηώλνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο αθξηηηθήο Πέιιαο, ηόζν από ηηο πηεζηηθέο θαη ππεξβνιηθέο 
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο, όζν θαη από ην έληνλν πξόβιεκα έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο 
πνπ ζπλερίδεη λα ηαιαλίδεη ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν. 

 Αλαθεξόκελνο ζην πξόγξακκα «Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο  Μεηαπνίεζε-Τνπξηζκόο-Δκπόξην-Υπεξεζίεο, ζην 
πιαίζην ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013», ηόληζε ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη επηζήκαλε 
πσο ε αλάπηπμε θαη ε αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη κνλόδξνκνο γηα λα 
βγνύκε από ηελ θξίζε.  

Παξάιιεια, θάιεζε όινπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ Ννκνύ Πέιιαο λα ηνικήζνπλ λα 
επελδύζνπλ, ώζηε λα έρνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ην θαιύηεξν επηρεηξεκαηηθό αύξην 
έρνληαο ηελ ζηήξημε ηνπ επηκειεηεξίνπ γηα θάζε επελδπηηθό ηνπο βήκα.   

 Ο Αλαπιεξσηήο Υπεύζπλνο Έξγνπ ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ θ. Αζαλάζηνο Καθνύδεο 
πνπ ήηαλ ν θύξηνο νκηιεηήο ηεο εθδήισζεο , παξνπζίαζε όια ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο όπσο  ηελ ηαπηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο 
απηνύ, ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ελέξγεηεο, ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ 
επηρεηξήζεσλ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ζην πιαίζην, ηόζν ηεο ππνβνιήο όζν θαη ηεο 
πινπνίεζεο  ηνπ έξγνπ ηνπο εθόζνλ εληαρζνύλ, ηηο ζεκαληηθέο δηεπθνιύλζεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη ηα 
ζεκεία πξνζνρήο γηα ηελ νξζή ππνβνιή ηεο πξόηαζεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ θ. Καθνύδε, αθνινύζεζε ζπδήηεζε κε ηνλ 
ζπληνληζκό ηνπ εηδηθνύ Σπκβνύινπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πέιιαο θ. Βιαδίθα Γεώξγην 
ζηελ νπνία απαληήζεθαλ δεθάδεο εξσηήζεηο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ επηρεηξεκαηηώλ.  

Σηελ εθδήισζε παξέζηεζαλ, Σύζζσκε ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη Πξόεδξνο ηνπ 
Δκπνξηθνύ Σπιιόγνπ Αξηδαίαο θ. Δπζηξάηηνο Κνηζίδεο, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πέιιαο,  Πξόεδξνη Δπαγγεικαηηθώλ Σσκαηείσλ θαη 
Φνξέσλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαζώο θαη πιήζνο επηρεηξεκαηηώλ θαη λέσλ επελδπηώλ. 

 


