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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΤΟ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΣΤΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στους τοµείς 
Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου-Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2007-2013 
 
 
Εκδήλωση µε θέµα την ενηµέρωση των επιχειρηµατιών της Πιερίας, που 
έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 
στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου-Υπηρεσιών» στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της 
Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου στο Επιµελητήριο Πιερίας. 

 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν 
Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Απόστολος 
Τζιτζικώστας, τον οποίο συνόδευε η 
Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα 
Σοφία Μαυρίδου, ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας 
Χατζηχριστοδούλου, ενώ τους 
δικαιούχους του προγράµµατος 
ενηµέρωσαν τα στελέχη της ΚΕΠΑ – 

ΑΝΕΜ, κ. Γιάννης Τσιτσόπουλος 
(υπεύθυνος προβολής της ΚΕΠΑ – 
ΑΝΕΜ) και ο κ. Νίκος Στράβας. 
Στόχος της εκδήλωσης, η οποία 
διοργανώθηκε από το Επιµελητήριο 
σε συνεργασία µε την Περιφέρεια και 
την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, ήταν οι 
επιχειρηµατίες να λάβουν χρήσιµες 
συµβουλές και οδηγίες για την ορθή 
υλοποίηση του έργου τους και την 
οµαλή εκταµίευση της 

επιχορήγησης. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα χρηµατοτοοικονοµικά 
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εργαλεία του ΕΣΠΑ 2007-2013, τα οποία οι δικαιούχοι µπορούν να 
αξιοποιήσουν για τη λήψη δανείου, αλλά και την κάλυψη της ιδίας 
συµµετοχής τους. 
 
Συνολικά στην Πιερία εγκρίθηκαν 151 προτάσεις µε συνολικό 
προϋπολογισµό 27.370.665,30 € εκ των οποίων ο επιχορηγούµενος 
προϋπολογισµός ανέρχεται στα 27.081.655,93€ και η δηµόσια δαπάνη 
στα 13.485.228,40€. Από τις εγκεκριµένες προτάσεις οι 25 αφορούν την 
µεταποίηση µε συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό 5.756.211,71€ , 
οι 99 τον τουρισµό µε συνολικό προϋπολογισµό 19.417.791,99 και οι 
27 το εµπόριο και τις υπηρεσίες µε συνολικό προϋπολογισµό 
1.989.970,02€.  
 
Σηµειώνεται ότι το ΚΕΠΑ  (Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης) µε µετόχους τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου 
Ελλάδος(ΣΒΕΕ) και το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος(ΣΕΒΕ) 
και η  ΑΝΕΜ (Αναπτυξιακή Ενωση Μακεδονίας) µε µετόχους το ΚΕΠΑ 
και τα τοπικά Επιµελητήρια της Κεντρικής & ∆υτικής Μακεδονίας, 
(Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης,  Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης,  Επαγγελµατικό Επιµελητήριο 
Θεσσαλονίκης, Επιµελητήριο Πιερίας, Γρεβενών, Ηµαθίας, Καστοριάς ,   
Κιλκίς, Κοζάνης , Πέλλας,  Σερρών,  Φλώρινας, Χαλκιδικής,  καθώς 
επίσης και την Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ) και την 
Ένωση Κεντρικών Επιµελητηρίων Μακεδονίας (ΕΚΕΜ),  ίδρυσαν το 
Νοέµβριο  του 2001 τη αστική εταιρία ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ µε σκοπό την 
υλοποίηση και διαχείριση Κοινοτικών και Εθνικών Προγραµµάτων 
 
 
Απόστολος Τζιτζικώστας 
 
Σε δηλώσεις του για την ηµερίδα ο κ. Τζιτζικώστας σηµείωσε: 
«ενηµερώσαµε σήµερα στο Επιµελητήριο Πιερίας µαζί µε την ΚΕΠΑ-
ΑΝΕΜ όλους τους δικαιούχους του προγράµµατος στήριξης 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Στην Πιερία πρόκειται για 151 δικαιούχους του προγράµµατος αυτού, 
ύψους πάνω από 27 εκ. ευρώ, ενός προγράµµατος που φροντίσαµε και 
καταφέραµε να εκταµιεύσουµε για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε µια 
πολύ δύσκολη περίοδο για την οικονοµία και την αγορά. Πιστεύω ότι θα 
πιάσουν τόπο και στην αναβάθµιση των επιχειρήσεων αυτών, αλλά και 
στη δηµιουργία θέσεων εργασίας που είναι και το βασικό ζήτηµα. Ως 
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας συνεχίζουµε αταλάντευτα την προσπάθεια 
που κάνουµε για ανάπτυξη αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχουµε, το 
ΕΣΠΑ και τα Ευρωπαϊκά, αλλά και ό,τι άλλα εργαλεία έχουµε στα χέρια 
µας και ακριβώς το ίδιο θα κάνουµε και στα επόµενα πέντε κρίσιµα 
χρόνια για την περιφέρειά µας.  
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Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 
 

Στο χαιρετισµό του ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου δήλωσε: «Το 
Επιµελητήριο Πιερίας δίνει µεγάλη 
έµφαση στην ενηµέρωση των 
επιχειρήσεων για τα προγράµµατα 
ενίσχυσης τους µέσω του ΕΣΠΑ 
2007-2013 και για το λόγο αυτό 
αναλαµβάνει πάντα σε συνεργασία µε 
την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σχετικές 
πρωτοβουλίες. Μία τέτοια 
πρωτοβουλία αποτελεί και η 

σηµερινή εκδήλωση που έχει σκοπό να ενηµερώσει τις επιχειρήσεις  του 
Νοµού Πιερίας που εντάχθηκαν στο µεγάλο πρόγραµµα ενίσχυσης των 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στους  τοµείς µεταποίησης, τουρισµού, 
εµπορίου –υπηρεσιών για τα σηµεία που πρέπει να προσέξουν 
προκειµένου να υλοποιήσουν σωστά την επένδυσή τους και σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις του προγράµµατος. Στο Νοµό Πιερίας έχουν ενταχθεί 151 
επιχειρήσεις-επιχειρηµατικά σχέδια µε προϋπολογισµό περίπου 27,5εκ. 
ευρώ και δηµόσια χρηµατοδότηση 13 εκ ευρώ. Από τα σχέδια αυτά το 
µεγαλύτερο ποσοστό- 99 σχέδια – µε προϋπολογισµό 20 εκ. ευρώ 
ανήκουν στον τοµέα του τουρισµού κάτι που αναδεικνύει την ανάγκη να 
στηριχθεί µε απτά έργα ο Τουρισµός της περιοχής. Ελπίζω στη νέα 
προγραµµατική περίοδο ο Νοµός µας να τύχει ακόµη µεγαλύτερης 
στήριξης. 
Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραµµα άλλες 64 
επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί ως ∆υνητικοί ∆ικαιούχοι όµως θα 
πρέπει να τηρήσουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις προκειµένου να 
εγκριθούν και τυπικά στο πρόγραµµα. Ήδη και αυτές τις επιχειρήσεις τις 
ενηµερώσαµε στα µέσα ∆εκεµβρίου του 2013. 
Το ΕΣΠΑ σήµερα αλλά και στην νέα περίοδο 2014-2020 σίγουρα 
αποτελεί το σηµαντικότερο εργαλείο προκειµένου να στηριχθεί η 
επιχειρηµατικότητα. Όµως δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται η πολιτεία να 
στηρίξει και θεσµικά την επιχειρηµατικότητα και κυρίως την ψυχολογία 
της αγοράς. Συνεχώς λαµβάνονται µέτρα που δηµιουργούν αντικίνητρα 
στις επιχειρήσεις ακόµη και σε αυτές που θέλουν να επενδύσουν. Η 
προβληµατική κατάσταση µε τη ρευστότητα της αγοράς στραγγαλίζει σε 
µεγάλο βαθµό τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων. ∆υστυχώς σε 
µεγάλο βαθµό και παρά τα λόγια και τις εξαγγελίες των αρµοδίων το 
τραπεζικό σύστηµα δεν διέπεται από αναπτυξιακή λογική. Αν θέλουµε να 
χρηµατοδοτούµε µόνο γνωστές επιχειρήσεις µε µεγάλα κέρδη τότε 
καταδικάζουµε τις πολύ µικρές επιχειρήσεις που είναι σχεδόν το σύνολο 
των επιχειρήσεων στην επαρχία. Κύριε Περιφερειάρχα θα ήθελα και τη 
δική σας συνδροµή στην αλλαγή αυτής της κατάστασης. Ωστόσο και οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλάβουν τιε ευθύνες τους. Η ένταξη σε ένα 
πρόγραµµα απαιτεί συνεργασία, γνώση και τήρηση των όρων του 
προγράµµατος. Έτσι µε τον τρόπο αυτό δεν θα χαθούν κονδύλια και οι 
επενδύσεις θα πιάσουν πραγµατικά τόπο προς όφελος και της περιοχής 
µας».  


