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Δίκαιη φορολόγηση των γυναικείων
συνεταιρισµών

Τη δίκαιη φορολόγηση των µελών των γυ-
ναικείων αγροτουριστικών …σελίδα 2

Τη στήριξή του στις διεκδικήσεις των αγρο-
τών …σελίδα 3

Το νέο ΠΕΠ Ηπείρου παρουσίασε
ο Α. Καχριµάνης

O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
συµµετείχε σε ενηµερωτική εκδήλωση 
…σελίδα 5

Διασυνοριακή συνάντηση
για το SSMNature

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 
4ης Διασυνοριακής …σελίδα 3

Απολογισµός Πεπραγµένων 2013 Περιφέρειας Αττικής

Στήριξη Αρναουτάκη στους αγρότες

Οι Θεµατικοί Στόχοι - Άξονες του νέου Περι-
φερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
…σελίδα 4

• Οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται στα 
έργα αυτά ξεπερνούν τις 100.000.
• Ο ΦΠΑ που επιστρέφουµε στο κράτος είναι 
800 εκ. ευρώ.
• Έχουµε υλοποιήσει όλους τους στόχους που 
είχαµε θέσει από την αρχή.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, 
στην εισήγησή του, τόνισε:

«Ο Απολογισµός είναι πλήρης και ειλικρινής. 
Σηµατοδοτεί το παρόν και εγγυάται το αύριο. 
Δουλέψαµε σκληρά µε στρατηγική, πρόγραµµα, 
µέθοδο και διαφάνεια. Δηµιουργήσαµε πλεό-
νασµα 313 εκ. ευρώ, το οποίο είναι κωδικο-
ποιηµένο σε νέα έργα, γιατί διαχειριστήκαµε 
το δηµόσιο χρήµα µε σεβασµό και διαφάνεια. 

Υλοποιούµε περισσότερα από 1.000 έργα, 
ύψους 3,5 δις ευρώ και στους 66 Δήµους σε 
συνεργασία µαζί τους, δηµιουργώντας 100.000 
θέσεις εργασίας και επιστρέφοντας στο Κράτος 
800 εκ. ευρώ ΦΠΑ.

Τιµήσαµε την εµπιστοσύνη των πολιτών µε 
έργο και όχι µε λόγια, βελτιώνοντας την ποιό-

τητα ζωής τους. Δουλέψαµε σκληρά για τους 
πολίτες και δεν τους «δουλέψαµε».

Αντιµετωπίσαµε ένα τεράστιο πρόβληµα µε 
την πρωτοφανή µείωση των Κεντρικών Αυτο-
τελών Πόρων που έφτασε το 65% και φέτος 
αναµένεται να φτάσει το 71%, το οποίο όµως 
δεν στάθηκε ικανό να φρενάρει τη µεγάλη µας 
προσπάθεια να υλοποιήσουµε το πρόγραµµά 
µας.

Γιάννης Σγουρός: «Έχουµε υλοποιήσει όλους
τους στόχους που είχαµε θέσει από την αρχή»

Ενηµέρωση των Μικροµεσαίων
από τον Απόστολο Τζιτζικώστα

Περισσότερα στο
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Tον Απολογισµό των Πεπραγµένων της Περι-
φέρειας Αττικής για το έτος 2013 παρουσίασε 
ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός σε 
ειδική δηµόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου.

Ενδεικτικά τα κύρια σηµεία που προκύπτουν 
από τον Απολογισµό του 2013 είναι:
• Πρωτοφανής µείωση των πόρων που έφθα-
σε την τριετία 2011-2013 στο ιλιγγιώδες πο-
σοστό του 64%.
• Αναµένεται περαιτέρω µείωση κατά 7% σε 
σχέση µε το 2013.
• Η Νοµαρχία Αθηνών κληροδότησε στην Πε-
ριφέρεια Αττικής ένα µεγάλο πλεόνασµα, ύψους 
222 εκ., το οποίο την 31.12.2013 έχει ανέλθει 
στα 313 εκ. ευρώ.
• Υλοποιούµε περισσότερα από 1.000 έργα και 
στους 66 Δήµους της Αττικής και σε συνεργασία 
µαζί τους.
• Η συνολική χρηµατοδότηση από το ΠΕΠ Ατ-
τικής, το ΠΔΕ και τους πόρους της Περιφέρειας 
Αττικής υπερβαίνει τα 3,5 δις ευρώ. www.patt.gov.gr
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Eπιστολή Κώστα Αγοραστού
στους Υπουργούς για τις αγρότισσες

Στη Διεθνή Τουριστική
Έκθεση Σόφιας
«Holidays & Spa Expo»
η Περιφέρεια ΑΜ - Θ

 «Τα µέλη των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισµών
να θεωρούνται αγρότισσες κι όχι ελεύθεροι επαγγελµατίες»

Δηµιουργούµε ισχυρές Περιφέρειες.
 Eξασφαλίζουµε το µέλλον της Eλλάδας.

ΔPAΣEIΣ

ΔPAΣEIΣ

Περισσότερα για το θέµα στο Περισσότερα για το θέµα στο

Ευρεία σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε  στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας µε σκοπό την πλήρη αναβάθµιση του συστήµατος 
παρακολούθησης τεχνικών έργων, τα οποία και υλοποιούνται και 
στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας 
και Ηλείας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από το τέλος του 2011, υλο-
ποιεί πρόγραµµα παρακολούθησης των έργων που εκτελεί, ωστό-
σο, η δοµή του και η ροή της παρακολούθησης δεν ικανοποιεί 
τις σύγχρονες ανάγκες.

Η αναβάθµισή του συστήµατος στοχεύει στην πλήρη παρακο-
λούθηση της ροής των διαδικασιών, από την ώρα της πρότασης 
µέχρι και την αποπληρωµή τους σε όλες τις φάσεις, την ύπαρξη 
καρτέλας ολοκληρωµένης παρακολούθησης του έργου και πλήρη 
τυποποίηση των εντύπων.

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η συµµετοχή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στη Διεθνή Τουριστική Έκθε-
ση της Σόφιας «Holiday & Spa Expo», η οποία διεξήχθη στο 
διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Βουλγαρικής Πρωτεύουσας από 
τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2014. 

Το περίπτερο της Περιφέρειας ΑΜ - Θ επισκέφθηκε η αρµόδια 
Αναπληρωτής Πρωθυπουργός για θέµατα οικονοµικής ανάπτυ-
ξης της Βουλγαρικής Κυβέρνησης, Ντανιέλα Μπόµπεβα, την 
οποία υποδέχθηκαν ο Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης Θεόδωρος 
Καράογλου και ο θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης ΑΜ - Θ 
Γιώργος Γεροµάρκος. 

Στην κα. Μπόµπεβα δόθηκε ως αναµνηστικό, πολυτελής 
έκδοση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

που αφορούν στη φορολόγηση των αγροτών 
και σε συνέχεια σχετικών επιστολών του 
Δικτύου Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισµών 
Θεσσαλίας και επερωτήσεων στη Βουλή, παρα-
καλούµε να ρυθµίσετε το θέµα της φορολόγη-
σης του εισοδήµατος που προκύπτει για τα 
µέλη των γυναικείων αγροτουριστικών συνεται-
ρισµών από την απασχόλησή τους στους συνε-
ταιρισµούς αυτούς.

Πάγιο αίτηµα τους είναι το εν λόγω εισόδηµα 
να συνυπολογίζεται και να φορολογείται µε τα 
υπόλοιπα αγροτικά εισοδήµατα των µελών, 
ώστε να µην προκύπτει απώλεια της ιδιότητας 
της αγρότισσας από τη συµµετοχή της στο συ-
νεταιρισµό.

Για την αποφυγή κατάχρησης έχει προταθεί 
το πλαφόν του 400πλάσιου του ανειδίκευτου 

εργάτη, ποσό που ισχύει και για την ασφάλισή 
τους στον Ο.Γ.Α.

Σηµειώνεται επίσης ότι επειδή δεν υπάρχει 
ειδικός κωδικός το εισόδηµα αυτό δηλώνεται 
στο 507 (ελεύθ. επαγγέλµατα) µε αποτέλεσµα 
να µην θεωρούνται αγρότισσες παρόλο που αυτή 
είναι η φιλοσοφία και η δραστηριότητα των 
συνεταιρισµών.

Είµαστε σίγουροι, ότι θα κατανοήσετε το 
δίκαιο και επείγον του αιτήµατός τους».

Επιστολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προς 
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης για τη φορολόγηση των µελών 
των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρι-
σµών.

Τη δίκαιη φορολόγηση των µελών των γυναι-
κείων αγροτουριστικών συνεταιρισµών αυτών, 
«καθώς σήµερα φορολογούνται ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες και όχι ως αγρότισσες» ζήτη-
σε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας 
Αγοραστός µε επιστολή που απέστειλε προς τους 
Υπουργούς Οικονοµικών κ. Γιάννη Στουρνάρα 
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Αθα-
νάσιο Τσαυτάρη.

Αναλυτικά, η επιστολή του κ. Κ. Αγοραστού 
έχει ως εξής: 

«Με αφορµή την ψήφιση των διατάξεων, 
Περισσότερα για το θέµα στο

Νέο σύστηµα παρακολούθησης
των έργων από τον Απ. Κατσιφάρα

Αναβάθµιση του συστήµατος παρακολούθησης 
τεχνικών έργων της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας 

EPΓA

www.pamth.gov.grwww.pde.gov.gr

www.pthes.gov.gr
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Την καινοτοµία ενθαρρύνει
η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Κεντρική Συντονιστική
Συνάντηση των Φορέων της
Αττικής για την Πανελλαδική Εθελοντική
Εκστρατεία «Let’s do it Greece»

Δηµιουργούµε ισχυρές Περιφέρειες.
 Eξασφαλίζουµε το µέλλον της Eλλάδας.

Περισσότερα για το θέµα στο

Η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, κυρία Άννα 
Παπαδηµητρίου Τσάτσου, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Ατ-
τικής και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, συµµετείχε στην «Κε-
ντρική Συντονιστική Συνάντηση των Φορέων της Αττικής για την 
Πανελλαδική Εθελοντική Εκστρατεία Let’s do it Greece» που πραγ-
µατοποιήθηκε στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Λ. 
Αµαλίας 8).

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε ο σχεδιασµός της εκστρατείας που 
θα πραγµατοποιηθεί στις 6 Απριλίου 2014 σε διάφορα σηµεία της 
χώρας και οι συµµετέχοντες στο στρογγυλό τραπέζι της αίθουσας 
τοποθετήθηκαν ο καθένας ξεχωριστά για τον τρόπο συµµετοχής 
τους.

Ξεκίνησε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η διαδικασία 
για σύσταση Περιφερειακού Συµβουλίου Καινοτοµίας, το οποίο 
θα επεξεργάζεται τις πολιτικές για την στρατηγική καινοτοµίας 
και την έξυπνη εξειδίκευση των προγραµµάτων της Νέας Πε-
ριόδου 2014-2020. 

Η ανάγκη για σύσταση Περιφερειακού Συµβούλιου Καινοτο-
µίας επισηµάνθηκε τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τις 
εθνικές αρχές από το τέλος του 2013, µε τη σηµείωση ότι οι 
πολιτικές τις νέας περιόδου απαιτούν προσανατολισµό στις 
δράσεις καινοτοµίας. Στην κατεύθυνση αυτή, διατυπώθηκε και 
η απαίτηση ύπαρξης ενός επιτελικού οργάνου, το οποίο θα 
επεξεργάζεται πολιτικές και θα διαµορφώνει το πλαίσιο 
υλοποίησης τους µέσα από τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµ-
µατα. 

Περιφερειακό Συµβούλιο Καινοτοµίας

Στο πλευρό των αγροτών ο Περιφερειάρχης Κρήτης
και το Περιφερειακό Συµβούλιο

«Γιάννης Παπατζανής» στο χώρο του ΒΙΟΠΑ 
Ρεθύµνου, περιοχή Αγίας Τριάδας αποφάσισε 
οµόφωνα για την έκδοση του παρακάτω ψηφί-
σµατος:

1. Το Π.Σ. Κρήτης αφού έλαβε υπόψη του το 
Σχέδιο Νόµου για τη φορολόγηση της ακίνητης 
περιουσίας, επισηµαίνει ότι το φορολογικό νο-
µοσχέδιο που δόθηκε στη δηµοσιότητα:

α. Ισοπεδώνει την ακίνητη περιουσία την ο-
ποία φορολογεί από το πρώτο τετραγωνικό.

β. Ευνοεί τις µεγάλες ιδιοκτησίες.
γ. Δεν προβλέπει αφορολόγητο όριο µε κοι-

νωνικά, δηµογραφικά, οικονοµικά και αναπτυ-
ξιακά κριτήρια.

δ. Μονιµοποιεί και διευρύνει το ειδικό τέλος 
(χαράτσι), χωρίς µάλιστα να αντιµετωπίζει το 
υφιστάµενο χρηµατοδοτικό κενό, γιατί κανείς 
Έλληνας, πλην ελαχίστων ίσως εξαιρέσεων, 

Τη στήριξή του στις διεκδικήσεις των αγρο-
τών, που πραγµατοποίησαν στο Ηράκλειο Παγκρή-
τιο συλλαλητήριο, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης 
Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο εξ αρχής - όπως 
επεσήµανε ο Περιφερειάρχης - εξέφρασε και 
εκφράζει µε οµόφωνη απόφασή του τη στή-
ριξη του στα δίκαια αιτήµατα των αγροτών, 
µε αιχµή το φορολογικό που ισοπεδώνει την 
αγροτική περιουσία και τους ίδιους τους αγρό-
τες.

Συγκεκριµένα, στην οµόφωνη απόφαση -ψή-
φισµά, του Περιφερειακού Συµβουλίου την 31 
Οκτωβρίου 2013, στο οποίο ζητείται η απόσυρ-
ση του σχεδίου νόµου, αναφέρεται:

«Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης κατά τη 
συνεδρίαση του σήµερα Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 
2013 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συσκέψεων 

δεν θα µπορεί να πληρώσει τους πολλαπλούς 
φόρους που του επιβάλλονται.

2. Ο Πρωτογενής Τοµέας αποτελεί µαζί µε 
τον Τουρισµό, τους βασικούς πυλώνες ανάπτυ-
ξης της Κρήτης και της Χώρας, έτσι η φορολό-
γηση των αγροτεµαχίων λειτουργεί ως αντικίνη-
τρο και δεν υπηρετεί το στόχο αυτό». 

Περισσότερα στο

Περισσότερα για το θέµα στο

ΔPAΣEIΣ ΔPAΣEIΣ

ΠPΩTOBOYΛIEΣ

www.pvaigaiou.gov.gr  www.patt.gov.gr

www.crete.gov.gr



Πυρκαγιές και πληµµύρες στο
επίκεντρο της Διασυνοριακής Συνάντησης 

Η εισήγηση
του Περιφερειάρχη
Ν. Αιγαίου στο συνέδριο του IMIC

Δηµιουργούµε ισχυρές Περιφέρειες.
 Eξασφαλίζουµε το µέλλον της Eλλάδας.

ΔPAΣEIΣ

ΔPAΣEIΣ ΔPAΣEIΣ

Τη συγκυρία που διανύει η χώρα µας και τον ρόλο του 
τουρισµού γενικά, αλλά και στο Ν. Αιγαίο ειδικότερα, παρου-
σίασε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου στην εισήγηση του στο συνέ-
δριο του IMIC µε θέµα «Αντιµετωπίζοντας µε επιτυχία την 
εποχικότητα στον τουρισµό. Από την θεωρία στην πράξη»,  
που διοργανώθηκε µε τη στήριξη της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Μεταξύ άλλων τόνισε πως για την πατρίδα µας, αλλά κυρίως 
για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η τουριστική ανάπτυξη αποτε-
λεί σε µεγάλο βαθµό την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης. Ο όρος 
«τουρισµός» δεν πρέπει να περιοριστεί σε συγκεκριµένα προ-
γράµµατα και δράσεις.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 4ης Διασυνορια-
κής συνάντησης του προγράµµατος SSMNature στο Αργυρόκαστρο 
της Αλβανίας.

Στην συνάντηση συµµετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
ως επικεφαλής εταίρος του έργου, ο Δήµος Αργυροκάστρου 
παρουσία του Περιφερειάρχη Αργυροκάστρου κ. Sulo Mutsoblega, 
η Αναπτυξιακή Αυλώνας (AULEDA) της Αυλώνας (Vlore), η Περι-
φέρεια Αργυροκάστρου, η ΜΚΟ ''Βιολόγοι της Αλβανίας'' και ο 
Δήµος Κόνιτσας. Στις συναντήσεις συµµετείχαν επίσης φορείς 
του Δήµου Αργυροκάστρου και εκπρόσωποι του Πανεπιστηµίου.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων παρουσιάστηκαν κάποιες 
καλές πρακτικές που χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη σχετικά 
µε την αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση 
των πληµµυρών.

Το νέο Π.Ε.Π. παρουσίασε
ο Αλέξανδρος Καχριµάνης

Οι Θεµατικοί Στόχοι του νέου Π.Ε.Π. 2014 - 2020
στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου

Στο χαιρετισµό του ο Περιφερειάρχης κ. 
Αλέξανδρος Καχριµάνης χαρακτήρισε τη νέα 
Προγραµµατική Περίοδο ως την τελευταία 
ευκαιρία ανάπτυξης της περιφέρειας, αλλά 
και ολόκληρης της χώρας, επισηµαίνοντας 
την αλλαγή φιλοσοφίας που τη διακρίνει:

«Για την ένταξη στο πρόγραµµα έργων στη 
νέα Προγραµµατική Περίοδο πλέον απαιτούνται 
συνέργειες µε βασικές κατευθύνσεις την 
ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία και την 
επιχειρηµατικότητα. Δεν θα υπάρχουν τα έργα, 
όπως γνωρίζαµε µέχρι σήµερα. Όλα είναι διαφο-
ρετικά. Ήδη έγινε µια προέγκριση ένταξης 
στη νέα Περίοδο 2014 - 2020, κατ' εξαίρεση για 
την Περιφέρεια Ηπείρου, για το έργο "Πολι-
τιστική διαδροµή στα αρχαία θέατρα της 
Ηπείρου". Ήταν µια πρόταση που δουλεύτηκε 
και από το Σωµατείο ΔΙΑΖΩΜΑ και από τις 

Οι Θεµατικοί Στόχοι - Άξονες του νέου 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
της Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2020 παρου-
σιάστηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε στα 
Ιωάννινα.

Το διαθέσιµο σύνολο πόρων για τη διαχείριση 
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµ-
µατος Ηπείρου 2014 - 2020 ανέρχεται σε 
303.917.063,99 ευρώ. Η καταληκτική ηµεροµηνία
κατάθεσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
ήταν η 28η Φεβρουαρίου.

Στη Διαβούλευση συµµετείχαν και τοποθετή-
θηκαν βουλευτές της Ηπείρου, εκπρόσωποι 
της πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
επικεφαλής περιφερειακών παρατάξεων, περιφε-
ρειακοί σύµβουλοι και εκπρόσωποι τεχνικών 
και επαγγελµατικών φορέων.

αρχαιολογικές υπηρεσίες. Στη συγκεκριµένη 
πρόταση προβλέπεται αναστήλωση στα αρχαία 
θέατρα, υποδοµές πρόσβασης σε αυτά, όπως 
η παράκαµψη της Εθνικής Οδού έξω από το 
αρχαίο θέατρο της Νικόπολης, αλλά µέσα στις 
συνέργειες προστίθενται και δράσεις του 
πρωτογενούς τοµέα, όπου προβλέπεται και 
πώληση τοπικών προϊόντων. Αυτό θεωρήθηκε 
πρωτοπόρο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής».

Περισσότερα στο

Περισσότερα για το θέµα στο Περισσότερα για το θέµα στο
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Συµµετοχή της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας στην

4η Διασυνοριακή Συµµετοχή
του προγράµµατος SSMNature

www.pnai.gov.grwww.pdm.gov.gr

www.php.gov.gr
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Με Σαµαρά και Χαν
«τα είπε» ο Περιφερειάρχης
Ιονίων Νήσων

Πέτρος Τατούλης: «Σε πρώτη
προτεραιότητα οι επενδύσεις
στην αγροτική και κτηνοτροφική
οικονοµία για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου»

Δηµιουργούµε ισχυρές Περιφέρειες.
 Eξασφαλίζουµε το µέλλον της Eλλάδας.

ΔPAΣEIΣ

ΔPAΣEIΣ

ΔPAΣEIΣ

Οι επενδύσεις στην αγροτική οικονοµία και την κτηνοτροφία 
για την Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκονται σε πρώτη προτε-
ραιότητα τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης 
κατά την υιοθέτηση του ψηφίσµατος των αιτηµάτων των αγροτών 
από το Περιφερειακό Συµβούλιο. 

«Το κατάντηµα της αγροτικής οικονοµίας αποτυπώνει την τρα-
γική εµπειρία του τόπου, γιατί νιώσαµε ότι πλουτίσαµε µε τις 
επιδοτήσεις, γιατί νιώσαµε ότι δεν υπάρχει η ανάγκη αναπτυ-
ξιακής πορείας της αγροτικής οικονοµίας. Με τον τρόπο αυτό 
δεν θα βελτιωθεί τίποτα, αν στη µεγάλη κρίση το αίτηµα των 
αγροτών δεν αποσκοπεί στην πλήρη αλλαγή µε σύγχρονες προ-
σεγγίσεις» δήλωσε ο κ. Τατούλης.

Στη διεθνή διάσκεψη για τη διαβούλευση των ενδιαφερόµενων 
φορέων σχετικά µε τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR) - όπως ονοµάζεται επίσηµα 
η Μακροπεριφέρεια «Αδριατικής-Ιονίου», παρευρέθηκε ο Περι-
φερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπ. Σπύρου.

Πριν την έναρξη των εργασιών της διάσκεψης, ο κ. Σπύρου 
είχε σύντοµη συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαµαρά, 
τον οποίο ενηµέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε 
τους σεισµούς στην Κεφαλονιά και τον ευχαρίστησε για το ενδια-
φέρον του, ενώ ζήτησε το ενδιαφέρον αυτό να συνεχίσει να 
υπάρχει µέχρι την αποκατάσταση όλων των ζηµιών και την ορι-
στική στέγαση των κατοίκων σε σπίτια.

Ενηµέρωση δικαιούχων Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας
για το πρόγραµµα ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Χρήστος Γκουντενούδης, οι περιφερειακοί σύµ-
βουλοι Ανδρέας Βεργίδης και Παύλος Θωµαΐ-
δης, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Κιλκίς 
Παύλος Τονικίδης και εκπρόσωποι του ΚΕΠΑ -
ΑΝΕΜ.

«Συνεχίζουµε την εκστρατεία ενηµέρωσης 
για τους δικαιούχους του προγράµµατος ενί-
σχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που 
έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ στους τοµείς µετα-
ποίησης, τουρισµού, εµπορίου - υπηρεσιών, µέ-
σα από στοχευµένες δράσεις και εκδηλώσεις, 
σε συνεργασία µε τα κατά τόπους Επιµελητήρια. 
Στο Κιλκίς έχουν εγκριθεί προς χρηµατοδότηση 
33 επιχειρήσεις, προϋπολογισµού 6,9 εκατοµ-
µυρίων ευρώ, από τον οποίο η δηµόσια δαπά-
νη ανέρχεται σε 3,2 εκατοµµύρια ευρώ, µε κύ-
ριο πυλώνα τον τοµέα της µεταποίησης.

Η ανταπόκριση του επιχειρηµατικού κόσµου

O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας συµµετείχε σε ενη-
µερωτική εκδήλωση µε σκοπό την ενηµέρωση 
των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί στο Πρό-
γραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μετα-
ποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013».

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνερ-
γασία µε την ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ (εταίρου του Ενδιά-
µεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχει-
ρηµατικότητα’’ ΕΠΑΝ ΙΙ - ΕΦΕΠΑΕ) και το Επι-
µελητήριο Κιλκίς.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης της Π.Ε. Κιλκίς και αρµόδιος στον 
τοµέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµίας

είναι µέχρι στιγµής ενθαρρυντική, όµως δεν 
εφησυχάζουµε. Η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη 
της Κεντρικής Μακεδονίας είναι για µας ένα 
στοίχηµα που είµαστε αποφασισµένοι να κερδί-
σουµε», δήλωσε σχετικά µε την υλοποίηση 
του προγράµµατος ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονία Απόστολος Τζιτζικώστας».

Περισσότερα στο

Περισσότερα για το θέµα στο Περισσότερα για το θέµα στο www.ppel.gov.grwww.pin.gov.gr

www.pkm.gov.gr
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