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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Ενημερωτική εκδήλωση για τους Δυνητικά Δικαιούχους στο πρόγραμμα 

«'Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» 

Ενημερωτική εκδήλωση αποκλειστικά για τους Δυνητικά Δικαιούχους στο πρόγραμμα 

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» 

πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 12 Δεκεμβρίου 2013 στο Επιμελητήριο 

Πιερίας σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης 

προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρο του 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

(ΕΠΑΝ ΙΙ) –ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική ευθύνη τις 

Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής 

Μακεδονίας. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο 

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. 

Απόστολος Τζιτζικώστας. Επίσης, μεταξύ άλλων, 

στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η 

Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, 

ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νίκος 

Παπανικολάου, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι 

των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Την παρουσίαση 

έκαναν τα στελέχη του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ      κ. Νίκος 

Στράβας και κα Μαρία Μπούκη, οι οποίοι 

ενημέρωσαν τους δυνητικά δικαιούχους για τις 

υποχρεώσεις καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει 



να ακολουθήσουν προκειμένου να ενταχθούν ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα. 

Παράλληλα ενημέρωσαν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία  που μπορούν να 

αξιοποιήσουν οι δυνητικά δικαιούχοι για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής τους. 

 

 

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 

 

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας 

Χατζηχριστοδούλου τονίζοντας ότι «η Πιερία 

κατέθεσε στο σύνολο 373 προτάσεις για το 

πρόγραμμα εκ των οποίων οι 151 είναι οριστικά 

εγκεκριμένες με δημόσια δαπάνη 13.458.228,40 € 

και συνολικό προϋπολογισμό 27.320.665,30€. Οι 

επιλαχούσες προτάσεις είναι 105 με δημόσια 

δαπάνη 7.789.174,51€ και συνολικό 

προϋπολογισμό 16.095.576,37€. Στο σύνολό τους, εγκεκριμένες και επιλαχούσες 

προτάσεις, αριθμούν τις 256 με δημόσια δαπάνη 21.274.402,92 και με συνολικό 

προϋπολογισμό 43.386.241,66€». Βέβαια, όπως τόνισε ο κ. Χατζηχριστοδούλου, 

«υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ των συνολικά κατατεθειμένων και εγκεκριμένων 

προτάσεων και, ίσως, θα πρέπει να επανεξεταστούν κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή 

στον τομέα των Υπηρεσιών όπου έγινε αδικία αφού συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία 

αλλά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Όπως επίσης υπήρχαν επιχειρήσεις που 

κατέθεσαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αρχικώς έλλειπαν από την αίτησή 

τους, έχουν στα χέρια τους τα αποδεικτικά αποστολής, πληρούν τις προϋποθέσεις, 

αλλά τελικά δεν εντάχθηκαν».  

 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου σημείωσε ότι «η Πιερία έρχεται τρίτη στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας στον πίνακα τον εγκεκριμένων προτάσεων και αυτό 

καταδεικνύει ότι έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια από πλευράς Επιμελητηρίου για 

την ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα 

πρέπει, επίσης, να τονίσω ότι τα Επιμελητήρια Κεντροδυτικής Μακεδονίας με τη 

συμβολή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα καταβάλαμε 

μεγάλες προσπάθειες για την ένταξη στο ΕΣΠΑ και των προτάσεων που ξεπερνούν το  

50% της βαθμολογίας. Μάλιστα το  Υπουργείο Ανάπτυξης με ειδική εγκύκλιο ζήτησε να 

προβούμε σε ενημερώσεις προς τους δυνητικά δικαιούχους του προγράμματος 

εφιστώντας την προσοχή τους στο ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους για να ενταχθούν 

ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται σήμερα αυτή η 

εκδήλωση, με τη συμβολή του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, ώστε να γίνει πλήρης ενημέρωση για 

τους δυνητικά δικαιούχους για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν επιτυχώς την 

ευκαιρία αυτή. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους τα στελέχη της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ κ. 

Νίκο Στράβα, κα Μαρία Μπούκη, κ. Κωνσταντίνο Κρικέλη και κα Δώρα Σεντελίδου».  

 



Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υπογράμμισε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες 

ενημέρωσης και στήριξης των επιχειρήσεων για ένταξη στα χρηματοδοτικά 

προγράμματα, ανακοίνωσε ότι τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθεί σχετική 

ενημερωτική εκδήλωση για τους δικαιούχους του προγράμματος και κατέληξε 

τονίζοντας ότι «θα μου επιτρέψετε να τονίσω για ακόμη μία φορά ότι ναι μεν το ΕΣΠΑ 

είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να χρηματοδοτηθούν αναπτυξιακοί σχεδιασμοί, 

όμως, δίνω προσωπική συμβουλή στον καθένα να προχωρεί σε τέτοιου είδους 

ενέργειες αν το χρειάζεται πραγματικά η επιχείρησή του. Οφείλουμε να σταθμίζουμε 

τα δεδομένα. Το ΕΣΠΑ δεν χαρίζει χρήματα αλλά υποστηρίζει αναπτυξιακές προτάσεις. 

Για να υπάρχει αναπτυξιακό όφελος τόσο στην επιχείρηση όσο και στον τόπο μας 

πρέπει πρωτίστως να υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη για να προχωρήσετε σε τέτοιου 

είδους βήματα. Καλή επιτυχία σε όλους». 

 

Απόστολος Τζιτζικώστας 

 

«Η εντατική προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει για 

την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια στην Κεντρική 

Μακεδονία αποδίδουν καρπούς. Με 

συντονισμένες ενέργειες και μεθοδική δουλειά, 

επιτύχαμε να διασφαλίσουμε από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης την υπερδέσμευση κονδυλίων, ώστε 

πέρα από τα 1.273 εγκεκριμένα επενδυτικά 

σχέδια, άλλες 1.117 επιχειρήσεις της Περιφέρειάς 

μας να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο 

πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπό προϋποθέσεις.  

 

Σε συνεργασία με όλα τα Επιμελητήρια της Κεντρικής Μακεδονίας και την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, 

στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας μέσα από ένα πρόγραμμα 

ενημέρωσης για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αξιολογηθεί ως 

δυνητικοί δικαιούχοι.  Με σαφή στοχοθεσία και  έγκυρη πληροφόρηση, επιδιώκουμε 

την μέγιστη δυνατή συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων, ώστε να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του προγράμματος, να ενταχθούν και τελικά να χρηματοδοτηθούν οι 

επενδύσεις τους.  

 

Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους: Στις Σέρρες, εκτός από τις 67 εγκεκριμένες προτάσεις, οι 

δυνητικά υποψήφιες για ενίσχυση επιχειρήσεις είναι 56, με προϋπολογισμό 5.476.433 

ευρώ, στην Ημαθία, εκτός από τις 58 εγκεκριμένες προτάσεις, οι δυνητικοί δικαιούχοι 

φθάνουν τους 70, με προϋπολογισμό 7.609.030 ευρώ, ενώ στην Πιερία, πέρα από τις 

151 εγκεκριμένες προτάσεις, οι επιλαχούσες φθάνουν τις 105, με προϋπολογισμό 

16.095.576,37€. 

 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η τόνωση της τοπικής οικονομίας αποτελεί 

κεντρική προτεραιότητα της πολιτικής μας, προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο 

τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δώσουμε ώθηση στις 



πολλαπλές αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής μας. Η απάντηση στην κρίση είναι, 

μεταξύ άλλων, η ορθολογική διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την 

επανεκκίνηση της οικονομίας μας, την αναχαίτιση της ανεργίας, αλλά και τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέου εισοδήματος», υπογράμμισε κατά την 

εισήγησή του στη σχετική ενημερωτική εκδήλωση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.  

 

 


