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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑ 

Ενημερωτικθ εκδθλωςη για τουσ Δυνητικά Δικαιοφχουσ ςτο πρόγραμμα 

«'Ενίςχυςη Μικρομεςαίων Επιχειρήςεων που δραςτηριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τησ 
Μεταποίηςησ, Τουριςμοφ, Εμπορίου-Υπηρεςιών ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» 

 

Ενθμερωτικι εκδιλωςθ αποκλειςτικά για τουσ Δυνθτικά Δικαιοφχουσ ςτο πρόγραμμα 
«Ενίςχυςθ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ 
Μεταποίθςθσ, Τουριςμοφ, Εμπορίου-Υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» 
πραγματοποιικθκε το απόγευμα τθσ Πζμπτθσ 12 Δεκεμβρίου 2013 ςτο Επιμελθτιριο 
Πιερίασ ςε ςυνεργαςία με τον Φορζα Διαχείριςθσ προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρο 
του Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ του Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα και 
Επιχειρθματικότθτα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) –ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφικι ευκφνθ τισ Περιφζρειεσ τθσ 
Κεντρικισ και Δυτικισ Μακεδονίασ. Τθν εκδιλωςθ χαιρζτιςε ο Περιφερειάρχθσ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ κ. Απόςτολοσ Σζιτζικώςτασ. Επίςθσ, μεταξφ άλλων, ςτθν 
εκδιλωςθ παραβρζκθκαν θ Αντιπεριφερειάρχθσ Πιερίασ κα οφία Μαυρίδου, ο 
Περιφερειακόσ Σφμβουλοσ κ. Νίκοσ Παπανικολάου, επιχειρθματίεσ και εκπρόςωποι 
των Τραπεηικϊν Ιδρυμάτων. Τθν παρουςίαςθ ζκαναν τα ςτελζχθ του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ      
κ. Νίκοσ τράβασ και κα Μαρία Μποφκη, οι οποίοι ενθμζρωςαν τουσ δυνθτικά 
δικαιοφχουσ για τισ υποχρεϊςεισ κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να 
ακολουκιςουν προκειμζνου να ενταχκοφν ωσ δικαιοφχοι ςτο πρόγραμμα. Παράλλθλα 
ενθμζρωςαν για τα χρθματοδοτικά εργαλεία  που μποροφν να αξιοποιιςουν οι 
δυνθτικά δικαιοφχοι για τθν κάλυψθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ τουσ. 
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Ηλίασ Χατζηχριςτοδοφλου 
 
Τθν εκδιλωςθ άνοιξε ο Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Πιερίασ κ. Ηλίασ 
Χατζηχριςτοδοφλου τονίηοντασ ότι «θ Πιερία κατζκεςε ςτο ςφνολο 373 προτάςεισ για 
το πρόγραμμα εκ των οποίων οι 151 είναι οριςτικά εγκεκριμζνεσ με δθμόςια δαπάνθ 
13.458.228,40 € και ςυνολικό προχπολογιςμό 27.320.665,30€. Οι επιλαχοφςεσ 
προτάςεισ είναι 105 με δθμόςια δαπάνθ 7.789.174,51€ και ςυνολικό προχπολογιςμό 
16.095.576,37€. Στο ςφνολό τουσ, εγκεκριμζνεσ και επιλαχοφςεσ προτάςεισ, αρικμοφν 
τισ 256 με δθμόςια δαπάνθ 21.274.402,92 και με ςυνολικό προχπολογιςμό 
43.386.241,66€». Βζβαια, όπωσ τόνιςε ο κ. Χατζηχριςτοδοφλου, «υπάρχει ζνα μεγάλο 
κενό μεταξφ των ςυνολικά κατατεκειμζνων και εγκεκριμζνων προτάςεων και, ίςωσ, κα 
πρζπει να επανεξεταςτοφν κάποιεσ περιπτϊςεισ όπωσ αυτι ςτον τομζα των Υπθρεςιϊν 
όπου ζγινε αδικία αφοφ ςυγκζντρωςαν υψθλι βακμολογία αλλά δεν εντάχκθκαν ςτο 
πρόγραμμα. Όπωσ επίςθσ υπιρχαν επιχειριςεισ που κατζκεςαν ςυμπλθρωματικά 
δικαιολογθτικά που αρχικϊσ ζλλειπαν από τθν αίτθςι τουσ, ζχουν ςτα χζρια τουσ τα 
αποδεικτικά αποςτολισ, πλθροφν τισ προχποκζςεισ, αλλά τελικά δεν εντάχκθκαν».  
 
Ο κ. Χατζηχριςτοδοφλου ςθμείωςε ότι «θ Πιερία ζρχεται τρίτθ ςτθν Περιφζρεια 
Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτον πίνακα τον εγκεκριμζνων προτάςεων και αυτό 
καταδεικνφει ότι ζχει γίνει μια ςοβαρι προςπάκεια από πλευράσ Επιμελθτθρίου για 
τθν ενθμζρωςθ των επιχειριςεων ςχετικά με τα χρθματοδοτικά προγράμματα. Θα 
πρζπει, επίςθσ, να τονίςω ότι τα Επιμελθτιρια Κεντροδυτικισ Μακεδονίασ με τθ 
ςυμβολι του Περιφερειάρχθ Κεντρικισ Μακεδονίασ κ. Τηιτηικϊςτα καταβάλαμε 
μεγάλεσ προςπάκειεσ για τθν ζνταξθ ςτο ΕΣΠΑ και των προτάςεων που ξεπερνοφν το  
50% τθσ βακμολογίασ. Μάλιςτα το  Υπουργείο Ανάπτυξθσ με ειδικι εγκφκλιο ηιτθςε να 
προβοφμε ςε ενθμερϊςεισ προσ τουσ δυνθτικά δικαιοφχουσ του προγράμματοσ 
εφιςτϊντασ τθν προςοχι τουσ ςτο ποιεσ είναι οι υποχρεϊςεισ τουσ για να ενταχκοφν 
ωσ δικαιοφχοι ςτο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται ςιμερα αυτι θ 
εκδιλωςθ, με τθ ςυμβολι του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, ϊςτε να γίνει πλιρθσ ενθμζρωςθ για 
τουσ δυνθτικά δικαιοφχουσ για το πϊσ μποροφν να αξιοποιιςουν επιτυχϊσ τθν 
ευκαιρία αυτι. Ευχαριςτοφμε για τθ ςυμμετοχι τουσ τα ςτελζχθ τθσ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ κ. 
Νίκο Στράβα, κα Μαρία Μποφκθ, κ. Κωνςταντίνο Κρικζλθ και κα Δϊρα Σεντελίδου».  
 
Ο Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου υπογράμμιςε ότι κα ςυνεχιςτοφν οι προςπάκειεσ 
ενθμζρωςθσ και ςτιριξθσ των επιχειριςεων για ζνταξθ ςτα χρθματοδοτικά 
προγράμματα, ανακοίνωςε ότι τον Ιανουάριο κα πραγματοποιθκεί ςχετικι 
ενθμερωτικι εκδιλωςθ για τουσ δικαιοφχουσ του προγράμματοσ και κατζλθξε 
τονίηοντασ ότι «κα μου επιτρζψετε να τονίςω για ακόμθ μία φορά ότι ναι μεν το ΕΣΠΑ 
είναι μια πρϊτθσ τάξεωσ ευκαιρία για να χρθματοδοτθκοφν αναπτυξιακοί ςχεδιαςμοί, 
όμωσ, δίνω προςωπικι ςυμβουλι ςτον κακζνα να προχωρεί ςε τζτοιου είδουσ 
ενζργειεσ αν το χρειάηεται πραγματικά θ επιχείρθςι του. Οφείλουμε να ςτακμίηουμε 
τα δεδομζνα. Το ΕΣΠΑ δεν χαρίηει χριματα αλλά υποςτθρίηει αναπτυξιακζσ προτάςεισ. 
Για να υπάρχει αναπτυξιακό όφελοσ τόςο ςτθν επιχείρθςθ όςο και ςτον τόπο μασ 



πρζπει πρωτίςτωσ να υπάρχει αναγνωριςμζνθ ανάγκθ για να προχωριςετε ςε τζτοιου 
είδουσ βιματα. Καλι επιτυχία ςε όλουσ». 
 
Απόςτολοσ Σζιτζικώςτασ 
 
«Η εντατικι προςπάκεια που ζχουμε ξεκινιςει για τθν ανάπτυξθ και τθν εξωςτρζφεια 
ςτθν Κεντρικι Μακεδονία αποδίδουν καρποφσ. Με ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ και 
μεκοδικι δουλειά, επιτφχαμε να διαςφαλίςουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ τθν 
υπερδζςμευςθ κονδυλίων, ϊςτε πζρα από τα 1.273 εγκεκριμζνα επενδυτικά ςχζδια, 
άλλεσ 1.117 επιχειριςεισ τθσ Περιφζρειάσ μασ να ζχουν τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ 
τουσ ςτο πρόγραμμα ενίςχυςθσ μικρομεςαίων επιχειριςεων υπό προχποκζςεισ.  
 
Σε ςυνεργαςία με όλα τα Επιμελθτιρια τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και τθν ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, 
ςτθρίηουμε τθν επιχειρθματικότθτα ςτθν περιοχι μασ μζςα από ζνα πρόγραμμα 
ενθμζρωςθσ για όλεσ τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που ζχουν αξιολογθκεί ωσ 
δυνθτικοί δικαιοφχοι.  Με ςαφι ςτοχοκεςία και  ζγκυρθ πλθροφόρθςθ, επιδιϊκουμε 
τθν μζγιςτθ δυνατι ςυμμετοχι δυνθτικϊν δικαιοφχων, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ 
απαιτιςεισ του προγράμματοσ, να ενταχκοφν και τελικά να χρθματοδοτθκοφν οι 
επενδφςεισ τουσ.  
 
Οι αρικμοί μιλοφν μόνοι τουσ: Στισ Σζρρεσ, εκτόσ από τισ 67 εγκεκριμζνεσ προτάςεισ, οι 
δυνθτικά υποψιφιεσ για ενίςχυςθ επιχειριςεισ είναι 56, με προχπολογιςμό 5.476.433 
ευρϊ, ςτθν Ημακία, εκτόσ από τισ 58 εγκεκριμζνεσ προτάςεισ, οι δυνθτικοί δικαιοφχοι 
φκάνουν τουσ 70, με προχπολογιςμό 7.609.030 ευρϊ, ενϊ ςτθν Πιερία, πζρα από τισ 
151 εγκεκριμζνεσ προτάςεισ, οι επιλαχοφςεσ φκάνουν τισ 105, με προχπολογιςμό 
16.095.576,37€. 
 
Η ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και θ τόνωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ αποτελεί 
κεντρικι προτεραιότθτα τθσ πολιτικισ μασ, προκειμζνου να αξιοποιιςουμε ςτο ζπακρο 
τα χρθματοδοτικά εργαλεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να δϊςουμε ϊκθςθ ςτισ 
πολλαπλζσ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ περιοχισ μασ. Η απάντθςθ ςτθν κρίςθ είναι, 
μεταξφ άλλων, θ ορκολογικι διαχείριςθ των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων για τθν 
επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ μασ, τθν αναχαίτιςθ τθσ ανεργίασ, αλλά και τθ 
δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και νζου ειςοδιματοσ», υπογράμμιςε κατά τθν 
ειςιγθςι του ςτθ ςχετικι ενθμερωτικι εκδιλωςθ για τθν ενίςχυςθ των μικρομεςαίων 
επιχειριςεων ο Περιφερειάρχθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ κ. Απόςτολοσ Σζιτζικώςτασ.  
 
 


