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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜμΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» 

 

Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15 

Ιουνίου, στο Επιμελητήριο Πιερίας, προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι 

του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου –

Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» για τους τρόπους και τις 

προϋποθέσεις να λάβουν παράταση υλοποίησης του έργου.  

 

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Πιερίας και η ΚΕΠΑ – 

ΑΝΕΜ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’(ΕΠΑΝΙΙ)- ΕΦΕΠΑΕ. 

Την ενημέρωση πραγματοποίησαν ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ κ. 

Σπύρος Σκοτίδας και η κα Αμαρυλλίς Μήτση (Στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ). 
Στην ημερίδα συμμετείχε, επίσης, ο Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης 

του Φορέα κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος.  

 

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας 

Χατζηχριστοδούλου τονίζοντας: «Μία από τις αρνητικές συνέπειες αυτής της κρίσης 

είναι το πάγωμα του ΕΣΠΑ αλλά και η αδυναμία των συναδέρφων να μπορέσουν να 

υλοποιήσουν τα έργα στα οποία ήδη έχουν ενταχθεί εφόσον η δανειοδότηση σήμερα 

είναι ανύπαρκτη. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι συνάδερφοι που εντάχθηκαν στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, το έχουν εγκαταλείψει λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των 

προϋποθέσεων. Είναι λυπηρό γιατί πραγματικά μέσα από το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα θα εισέρεαν στην Πιερία και τις τοπικές επιχειρήσεις αρκετά 

εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ μαζί με τους εκπροσώπους του ΚΕΠΑ 

– ΑΝΕΜ για να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους να πετύχετε να λάβετε 

παράταση υλοποίησης του έργου. Ευχαριστώ πολύ τους κ.κ. Σκοτίδα και 

Τσιτσόπουλο καθώς και την κα Μήτση για την άμεση ανταπόκρισή τους στο 

κάλεσμα του Επιμελητηρίου μας για αυτή την ενημερωτική συνάντηση».  

 

Σπύρος Σκοτίδας:  

«Εγκρίθηκαν 256 προτάσεις στην Πιερία στο εν λόγω πρόγραμμα και από αυτές 62 

δεν εμφάνισαν κάποια κίνηση» 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σκοτίδας ο οποίος ενημέρωσε τους δικαιούχους για 

όλες τις εξελίξεις του προγράμματος. Μεταξύ άλλων, ανάφερε: «η σημερινή 

συνάντησή μας έχει διπλό στόχο. Από τη μία να δούμε τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζετε καθώς εμφανίζεται να μην έχετε ενεργοποιηθεί για την υλοποίηση του 

έργου σας και από την άλλη να σας ενημερώσουμε για τη μεγάλη δυνατότητα που έχετε 

να λάβετε παράταση για την υλοποίησή του έργου σας έως και τις 31/12/2015 στο 

πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-

Υπηρεσιών. 

Στο πρόγραμμα για τις Μικρομεσαίες υποβλήθηκαν στον Νομό Πιερίας 337 (δεύτερος 

νομός μετά τη Χαλκιδική)  με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό  56,3 εκ. ευρώ (60 



προτάσεις μεταποίηση,  189 στον τουρισμό και 88 στο εμπόριο –υπηρεσίες) . Από 

αυτές σε πρώτη φάση εγκρίθηκαν 151 προτάσεις με επιχορηγούμενο 

προϋπολογισμό 27,08  εκ. ευρώ  και δημόσια χρηματοδότηση  13,4 εκ. ευρώ. Μετά 

από μεγάλη προσπάθεια και σε συνεργασία της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ με το Επιμελητήριο και 

το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης (σήμερα Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού) εντάχθηκαν άλλες  105  προτάσεις με επιχορηγούμενο 

προϋπολογισμό 15,7 εκ. ευρώ και δημόσια χρηματοδότηση 7,8  εκ. ευρώ. 

Συνολικά, λοιπόν, στο Νομό Πιερίας έχουν εγκριθεί 256 προτάσεις με 

επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 42,8 εκ. ευρώ και δημόσια χρηματοδότηση 21,3εκ. 

ευρώ. Από αυτές  62 (ΔΧ 5,2 εκ. ευρώ) προτάσεις δεν έχουν εμφανίσει κάποια κίνηση. 

Για αυτό και είμαστε σήμερα εδώ. 

 

Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία της περιόδου. Ωστόσο μπορούμε σήμερα να δούμε εάν 

υπάρχουν περιθώρια να ενεργοποιηθείτε. Έστω και μία επένδυση να καταφέρουμε να 

την ενεργοποιήσουμε είναι σημαντικό. Από την εμπειρία μας έχουμε δει πολλές φορές 

επιχειρήσεις να μην κάνουν το έργο τους γιατί δεν κατάλαβαν σωστά τον Οδηγό του 

προγράμματος ή έχουν μία άλλη άποψη σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του 

προγράμματος. Εάν όμως είναι ζήτημα που υπερβαίνει τις δυνατότητές μας, η οριστική 

σας απόφαση τότε είναι απόλυτα σεβαστό το δικαίωμά σας να μην κάνετε το έργο. Να 

ξέρετε όμως ότι είμαστε πάντα εδώ όπως και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου να 

δώσουμε τη βοήθεια που τυχόν χρειάζεστε».  

 

 

 

 

                                                    
           Ευρωπαϊκή Ένωση 

           Ευρωπαϊκό Ταμείο  

           Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης) 


