
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Πιήζνο επηρεηξεκαηηώλ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξόζθιεζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 
Πέιιαο θαη παξαβξέζεθαλ ζηελ ελεκεξωηηθή εθδήιωζε γηα ην πξόγξακκα 
«Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο ηεο 
κεηαπνίεζεο, ηνπ  ηνπξηζκνύ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηωλ ππεξεζηώλ ζην πιαίζην ηνπ 
ΔΣΠΑ 2007-2013» ηελ Τετάρτη 6 Μαρτίοσ 2013 και ώρα 7.00μ.μ. ζηελ αίζνπζα 
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πέιιαο ζηα Γηαλληηζά, εθδήιωζε πνπ 
ζπλδηνξγάλωζε ην Επιμελητήριο Πέλλας κε ηελ Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, ηελ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και την ΕΤΑΕΠ. 
 

Τελ εθδήιωζε πξνιόγηζε ε Οηθνλνκηθή Δπόπηεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πέιιαο θα 
Ιωάλλα Γηακαληή ε νπνία ηόληζε ηε δπλακηθή πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ νη επελδύζεηο 
κέζα από ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηε δπλαηόηεηα εθζπγρξνληζκνύ ηωλ 
επηρεηξήζεωλ ώζηε λα εληζρύζνπλ ηελ αληαγωληζηηθόηεηά ηνπο. 

Μεηέθεξε παξάιιεια θαη ηνλ ραηξεηηζκό ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θ. 
Ινξδάλε Τζώηζνπ αλαθέξνληαο ηελ πεπνίζεζή ηνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηωλ 
πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΣΠΑ από ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ Ννκνύ πξνθεηκέλνπ λα 
μεθηλήζεη κηα λέα αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ Ννκνύ Πέιιαο.  

Δηζεγεηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν Αλαπιεξωηήο Υπεύζπλνο Έξγνπ ηεο ΚΔΠΑ-
ΑΝΔΜ θ. Αζαλάζηνο Καθνύδεο πνπ παξνπζίαζε όια ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο όπωο  ηελ ηαπηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο 
απηνύ, ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ελέξγεηεο, ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηωλ 
επηρεηξήζεωλ, 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 ηωλ επηρεηξήζεωλ θαζώο θαη ηα 
ζεκεία πξνζνρήο γηα ηελ νξζή ππνβνιή ηεο πξόηαζεο ζην ζπγθεθξηκέλν 
πξόγξακκα. 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε αθνινύζεζε ζπδήηεζε κε ηνλ ζπληνληζκό ηνπ εηδηθνύ 
Σπκβνύινπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πέιιαο θ. Βιαδίθα Γεώξγην ζηελ νπνία απαληήζεθαλ 
δεθάδεο εξωηήζεηο ηωλ παξεπξηζθνκέλωλ επηρεηξεκαηηώλ.  

Σηελ εθδήιωζε παξέζηεζαλ, ε Πεξηθεξεηαθή Σύκβνπινο θ. Μαξία Εωγξάθνπ –
Τζαληάθε, ν Α’ Αληηπξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θ. Ιωάλλεο Σνππηάδεο, ν Πξόεδξνο 
ηνπ Δκπνξηθνύ Σπιιόγνπ Γηαλληηζώλ θ. Παλαγηώηεο Σαξαθνύδεο, κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πέιιαο,  Πξόεδξνη Δπαγγεικαηηθώλ 
Σωκαηείωλ θαη Φνξέωλ ηνπ Γήκνπ Πέιιαο θαζώο θαη πιήζνο επηρεηξεκαηηώλ θαη 
λέωλ επελδπηώλ. 

 

 


