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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

«Ενημερωτική εκδήλωςη ςτο Επιμελητήριο 
για τoυσ Δικαιοφχουσ του προγράμματοσ ‘’Ενίςχυςη Μικρομεςαίων 
Επιχειρήςεων που δραςτηριοποιοφνται ςτουσ τομείσ Μεταποίηςησ, 

Σουριςμοφ, Εμπορίου-Τπηρεςιών  ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ 2007-2013’’» 
 
 

    Παρουςία του Περιφερειάρχθ Κεντρικισ Μακεδονίασ κ. Απόςτολου 

Σηιτηικϊςτα, διεξιχκθκε χκεσ Δευτζρα 17/2/2014 και ϊρα 18:00 ςτθν αίκουςα 

«Γεϊργιοσ Χρθςτίδθσ» (3οσ όροφοσ Επιμελθτθρίου ερρϊν, Π. Κωςτοποφλου 2, 

ΕΡΡΕ) ενθμερωτικι εκδιλωςθ για τουσ Δικαιοφχουσ τθσ Περιφερειακισ 

Ενότθτασ ερρϊν που ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα «Ενίςχυςη 

Μικρομεςαίων Επιχειρήςεων που δραςτηριοποιοφνται ςτουσ τομείσ 

Μεταποίηςησ, Τουριςμοφ, Εμπορίου-Υπηρεςιών  ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ 2007-

2013». 

    Η εκδιλωςθ διοργανϊκθκε από το Επιμελθτιριο ερρϊν ςε ςυνεργαςία με 

τθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ και τθν ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του 

ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφικι ευκφνθσ τθσ Περιφζρειασ τθσ Κεντρικισ και Δυτικισ 

Μακεδονίασ. 

    Κφριοι ειςθγθτισ τθσ εκδιλωςθσ ιταν ο  Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΚΕΠΑ-

ΑΝΕΜ κ. π. κοτίδασ,  ο οποίοσ ςυνεπικουροφμενοσ από το ςτζλεχοσ τθσ 

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Νικόλαο τράβα παρουςίαςε αναλυτικά τισ διαδικαςίεσ που 

πρζπει να ακολουκιςουν και τα βαςικά ςθμεία που πρζπει να προςζξουν οι 

Δικαιοφχοι του προγράμματοσ για τθν ορκι υλοποίθςθ του ζργου τουσ και τθν 

ομαλι εκταμίευςθ τθσ επιχοριγθςθσ. Ο κ. κοτίδασ τόνιςε χαρακτθριςτικά 

«Είμαςτε εδώ για να ςασ παροτρφνουμε να μην κάνετε λάθη.» Παράλλθλα, 



 

 

παρουςιάςτθκαν τα  χρθματοοικονομικά εργαλεία του ΕΠΑ 2007-2013 που 

μποροφν να αξιοποιιςουν οι Δικαιοφχοι για τθ λιψθ δανείου, αλλά και τθν 

κάλυψθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ τουσ. 

        Σθν εκδιλωςθ χαιρζτθςε ο Περιφερειάρχθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, κ. 

Απόςτολοσ Σηιτηικϊςτασ, ο οποίοσ αναφζρκθκε ςτθ ςπουδαιότθτα που 

προςδίδει θ ΠΚΜ ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ενίςχυςθσ ΜΜΕ, 

προχπολογιςμοφ δθμόςιασ δαπάνθσ 90 εκ. €,  τα οποία, όπωσ είπε, ωσ ΠΚΜ 

ζχουν ςκοπό να τα απορροφιςουν ςε ποςοςτό 100%. Επίςθσ, αναφζρκθκε 

ςτθ ςθμαςία τθσ εκδιλωςθσ εξαίροντασ τθ ςυνεργαςία τθσ Περιφζρειασ με το 

Επιμελθτιριο και τθν ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. 

    Ο Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου ερρϊν, κ. Χριςτοσ Μζγκλασ, ο οποίοσ 

προλόγιςε τθν εκδιλωςθ, παρουςίαςε ςτατιςτικά ςτοιχεία για τισ προτάςεισ 

που υποβλικθκαν ςτο Ν. ερρϊν. υγκεκριμζνα : Τποβλθκείςεσ Προτάςεισ: 

194, Εγκρικείςεσ Προτάςεισ: 67, Δυνθτικά Δικαιοφχοι: 56, Μθ εγκρικείςεσ 

προτάςεισ: 71. χολιάηοντασ τα εν λόγω ςτοιχεία ο κ. Χ. Μζγκλασ επεςιμανε 

ότι ςτο Ν. ερρϊν, ο οποίοσ ςθμειωτζον κατατάςςεται ςτθν τελευταία κζςθ 

μεταξφ των νομϊν τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ ωσ προσ το κατά 

κεφαλιν ΑΕΠ, κα ζπρεπε να είχαν εγκρικεί όλεσ οι προτάςεισ που 

υποβλικθκαν, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δθμόςιασ δαπάνθσ περίπου 10 εκ. 

€, ενϊ ο προχπολογιςμόσ δθμόςιασ δαπάνθσ των ενταγμζνων ζργων είναι 

περίπου 4 εκ. €.  

    Παράλλθλα ο κ. Χ. Μζγκλασ, απευκυνόμενοσ ςτον Περιφερειάρχθ, κ. 

Σηιτηικϊςτα, είπε ότι οι επιχειριςεισ του Ν. ερρϊν είναι «χαμζνοι» από το 

γεγονόσ ότι ανικουν ςτθν ΠΚΜ, τόςο λόγω του χαμθλότερου ποςοςτοφ 

επιχοριγθςθσ ζναντι π.χ. τθσ Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και 

Θράκθσ, όπου το ποςοςτό φτάνει το 60%, ενϊ ςτθν ΠΚΜ είναι 50%, όςο και 

λόγω του μικρότερου ποςοςτοφ ενταχκειςϊν προτάςεων ςτο ςφνολο των 

υποβλθκειςϊν ζναντι αυτοφ που ιςχφει π.χ. ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ 

Μακεδονίασ, όπου οι πικανότθτεσ ζνταξθσ είναι μεγαλφτερεσ. Επίςθσ, ηιτθςε 

από τον κ. Σηιτηικϊςτα να παραχωριςει ςτο Επιμελθτιριο ερρϊν δθμόςια 



 

 

ζκταςθ που παραμζνει ανεκμετάλλευτθ, τθν οποία το Επιμελθτιριο κα 

αξιοποιιςει μετατρζποντάσ τθσ ςε μόνιμο υπαίκριο εκκεςιακό χϊρο, όπου κα 

κεςμοκετθκεί να διοργανϊνεται κάκε χρόνο  Ζκκεςθ ςερραϊκϊν επιχειριςεων 

και προϊόντων αλλά και άλλεσ κλαδικζσ εκκζςεισ, ενζργεια που κα ςυμβάλει 

ςτθν ενίςχυςθ του κλάδου τθσ μεταποίθςθσ και κα λειτουργιςει ωσ 

παρότρυνςθ να ςτραφοφν και άλλοι επενδυτζσ προσ τθ μεταποίθςθ. 

    Υςτερα από τθν αναλυτικι παρουςίαςθ του κ. . κοτίδα και του κ. Ν. 

τράβα ακολοφκθςαν ερωτιςεισ από τουσ παριςτάμενουσ Δικαιοφχουσ και 

δόκθκαν οι απαραίτθτεσ διευκρινιςεισ προσ αυτοφσ από τουσ ομιλθτζσ.  

    τθν εκδιλωςθ παρζςτθςαν ο Αντιπεριφερειάρχθσ ερρϊν, κ. Ι. Μωυςιάδθσ, 

οι περιφερειακοί ςφμβουλοι Ακαν. Μπαςδάνθσ και Ακ. Μαςλαρινόσ, πολλοί 

επιχειρθματίεσ – Δικαιοφχοι του προγράμματοσ, διευκυντζσ και ςτελζχθ 

τραπεηικϊν ιδρυμάτων του Νομοφ ερρϊν. 

    Η εκδιλωςθ θχογραφικθκε και είναι διακζςιμθ από τθν ιςτοςελίδα του 

Επιμελθτθρίου ερρϊν www.serreschamber.gr. 

 

 

http://www.serreschamber.gr/

