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Πολύγσρος, 16 Δεκεμβρίοσ 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

Τν Επηκειεηήξην ηεο Φαιθηδηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
ηελ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, εηαίξν ηνπ Ελδηάκεζνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ 
Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Επηρεηξεκαηηθόηεηα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) – ΕΦΕΠΑΕ, 
δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηνπο εληαγκέλνπο θαη ηνπο δπλεηηθά δηθαηνύρνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο  «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο 
ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Τνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ-Υπεξεζηώλ ζην πιαίζην ηνπ ΕΣΠΑ 2007-2013» .   

Η εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Κπξηαθή 15 Δεθεκβξίνπ 2013 ζηελ αίζνπζα ηνπ 
Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Μνπδαληώλ θαη ζπγθέληξσζε ην πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ ησλ 
παξεπξηζθνκέλσλ πνπ ηελ παξαθνινύζεζαλ. 

Εηζεγεηέο ηεο εκεξίδαο ήηαλ ηα αξκόδηα ζηειέρε ηεο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ θ. Σηξάβαο Νηθόιανο θαη ν 
Γεληθόο Δ/ληεο ηεο θνο Σθνηίδαο Σπύξνο. 

Οη εηζεγεηέο παξείραλ αλαιπηηθέο δηεπθξηλήζεηο ζηνπο δπλεηηθά εληαζζόκελνπο ώζηε λα 
επηηύρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ζην πξόγξακκα αιιά θαη αλαιπηηθέο 
δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ζηνπο αξρηθά εληαγκέλνπο γηα ηνλ νξζό ηξόπν πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο ηνπο. Παξάιιεια νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο κέζα από έλαλ 
επνηθνδνκεηηθό δηάινγν, είραλ ηελ επθαηξία λα ππνβάιινπλ θξίζηκα εξσηήκαηα θαη λα 
δεηήζνπλ δηάθνξεο ιεπηνκεξείο δηεπθξηλήζεηο ζε επηκέξνπο ζέκαηα ησλ ελ ιόγσ 
πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ζε γεληθόηεξα ζέκαηα επηδνηήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο.  

Η εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. 
Απόζηνινπ Τδηηδηθώζηα, ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε. Φαιθηδηθήο θν Γηώξγνπ Ισάλλε, 
πεξηθεξεηαθώλ ζπκβνύισλ, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Επηκειεηεξίνπ Φαιθηδηθήο θνπ Γθηιή Γεσξγίνπ 
θαη κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ Επηκειεηεξίνπ,  εθπξνζώπσλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ, 
θαζώο θαη κεγάινπ αξηζκνύ εληαγκέλσλ δπλεηηθώλ επηρεηξεκαηηώλ . 

Ο πξόεδξνο ηνπ Επηκειεηεξίνπ Φαιθηδηθήο θνο Γθηιήο  επεζήκαλε όηη νη 181 επηρεηξεκαηίεο 

ηεο Φαιθηδηθήο πνπ είλαη νη δπλεηηθά δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη 233 πνπ έρνπλ 
εληαρζεί ζην πξόγξακκα, ζύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ γηα ηνπο 
εληαζζόκελνπο ζην ελ ιόγσ πξόγξακκα, ζα απνξξνθήζνπλ πεξίπνπ 32,5 εθαηνκκύξηα επξώ 
δεκόζηαο δαπάλεο. Σην πνζό απηό δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην αληίζηνηρν πνζό ηεο ηδίαο 
ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σπλνιηθά δειαδή ζα δηνρεηεπηνύλ ζηελ αγνξά ηνπ λνκνύ καο 
πεξίπνπ 65 εθαηνκκύξηα επξώ. Σηηο επηρεηξήζεηο απηέο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 
εθζπγρξνληζηνύλ, λα αλαπηπρζνύλ θαη λα βειηηώζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε ζηελ 
αγνξά.  
Για ηο νομό μας ασηό ζσνεπάγεηαι βεληίωζη ηων σποδομών ζηις επιτειρήζεις ηοσ, 
γεγονός ποσ ζημαίνει αναβάθμιζη ηων παρετομένων σπηρεζιών αλλά και 
καηαπολέμηζη ηης ανεργίας. 
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Επηπιένλ ν θνο Γθηιήο δελ παξέιεηςε λα ελεκεξώζεη ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο όηη ην 
Επηκειεηήξην ζηέθεηαη αξσγόο θαη είλαη πάληα δίπια ζηνλ επαγγεικαηία θαη επηρεηξεκαηία ηεο 
Φαιθηδηθήο θαη θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνο όθεινο ησλ κειώλ ηνπ, αιιά θαη ηεο 
θνηλσλίαο ηεο Φαιθηδηθήο γεληθόηεξα. Τόληζε επηπιένλ όηη κε ηελ λέα ρξνληά ζα ππάξμνπλ 
αληίζηνηρεο εθδειώζεηο γηα ηνπο Δηθαηνύρνπο πνπ ήδε έρνπλ εγθξηζεί γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην 
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
 
 
 

Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ 
Επηκειεηεξίνπ Φαιθηδηθήο 

 


