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ΗΜΑΘΙΑ                         

 

Δελτίο Σύπου 

 
Εκδήλωζη πραγμαηοποιήθηκε για ηοσς Δικαιούτοσς ηοσ προγράμμαηος Ενίζτσζης 

Μικρομεζαίων Επιτειρήζεων ηοσ ΕΣΠΑ ζηην αίθοσζα εκδηλώζεων ηοσ Επιμεληηηρίοσ 
Ημαθίας. 

 
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε, κε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ «Γηθαηνύρσλ» επηρεηξήζεσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην 

πξόγξακκα «Δλίζρπζε ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ  ηνπξηζκνύ, 
ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηώλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013», ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Ηκαζίαο, ελεκεξσηηθή εθδήισζε ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηκαζίαο ηελ Σξίηε 
18/2/2014 

 

Σελ εθδήισζε ζπλδηνξγάλσζε ην Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο κε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ 
ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ. Βαζηθόο ζθνπόο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ  πνπ πξέπεη λα 

πξνζέμνπλ νη Γηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε παξνρή ρξήζηκσλ νδεγηώλ & θαηεπζύλζεσλ γηα ηελ 
νξζή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ νκαιή εθηακίεπζε ηεο αλαινγνύζαο επηρνξήγεζεο.  Δπίζεο 

παξνπζηάζηεθαλ ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ νη Γηθαηνύρνη γηα ηελ θάιπςε 
ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ηνπο αιιά θαη ηε ιήςε δαλείνπ. 

 

Σελ παξνπζίαζε έθαλε ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ θ. πύξνο θνηίδαο ν νπνίνο κεηά ην ηέινο 
ηεο εηζήγεζήο απάληεζε ζε εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο επηρεηξεκαηίεο θαη 

ζπκβνύινπο - κειεηεηέο. 
 

Σελ εθδήισζε ραηξέηεζε ν Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηκαζίαο θ. Νηθόιανο Οπζνπιηδόγινπ θαη ν 

Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θ. Απόζηνινο Σδηηδηθώζηαο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηε 
ζπνπδαηόηεηα πνπ πξνζδίδεη ε ΠΚΜ ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ελίζρπζεο ΜΜΔ, πξνϋπνινγηζκνύ 

δεκόζηαο δαπάλεο 90 εθ. €,  ηα νπνία, όπσο είπε, σο ΠΚΜ έρνπλ ζθνπό λα ηα απνξξνθήζνπλ ζε πνζνζηό 
100%. Δπίζεο, αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία ηεο εθδήισζεο εμαίξνληαο ηε ζπλεξγαζία ηεο Πεξηθέξεηαο κε ην 

Δπηκειεηήξην θαη ηελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ. 
 

εκεηώλεηαη όηη ζηε  Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έρνπλ εγθξηζεί, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δλίζρπζεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΔΠΑ, ζπλνιηθά, 1.273 επελδπηηθά ζρέδηα κε δεκόζηα 
δαπάλε (επηρνξήγεζε) 90.352.146,43  επξώ, εθ ησλ νπνίσλ 58 ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ηκαζίαο κε 

επηρνξεγνύκελν πξνϋπνινγηζκό  7.246.243,72 επξώ θαη δεκόζηα δαπάλε (επηρνξήγεζε)  3.553.091,17 
επξώ . 

 

 
 

ΑΠΟ ΣΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑ 
 

 

 

  

 
                                                         ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 
                                                         ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ  
                                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Τξ έογξ ζργςοημαηξδξηείηαι από ηημ Εροωπαϊκή Έμωζη – Εροωπαϊκό Ταμείξ Πεοιθεοειακήπ Αμάπηρνηπ και ηξ Ελλημικό Δημόζιξ 

({Ε.Π. Αμηαγωμιζηικόηηηα και Επιςειοημαηικόηηηα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ, ΠΕΠ Κοήηηπ και Νήζωμ Αιγαίξρ, 

ΠΕΠ Θεζζαλίαπ, Σηεοεάπ Ελλάδαπ και Ηπείοξρ, ΠΕΠ Αηηικήπ).               


