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Θεσσαλονίκη, 09/06/2021 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Θέμα: Ενημερωτική δράση διοργάνωσης των  Σ.Ε.Ε – Π.Ο.Ε.Τ.Ν – Ο.Ε.Π.Ε.Θ σε 

συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ. 

 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 07.06.2021 στις 19.00, η ενημερωτική 

διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρηματιών 

Ελλάδας, από κοινού με την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών, Τουρισμού και 

Ναυτιλίας. 

 

Ειδικοί προσκεκλημένοι ομιλητές της συνάντησης ήταν ο  κ. Συμεών Διαμαντίδης, 

μέλος της Διοικητικής Επιτροπής ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και ο κ. Σκοτίδας Σπύρος, 

Γενικός Διευθυντής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.  

 

Σκοπός της ενημερωτικής συνάντησης ήταν η πλέον έγκυρη ενημέρωση των μελών 

Σ.Ε.Ε – Π.Ο.Ε.Τ.Ν – Ο.Ε.Π.Ε.Θ για τις τρέχουσες και αναμενόμενες δυνατότητες 

χρηματοδότησης των αναπτυξιακών τους δράσεων, αλλά και οι ευκαιρίες 

επανεκκίνησης της δραστηριότητάς τους, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών της 

πανδημίας. 

 

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρόεδρος των φορέων ΣΕΕ,  ΠΟΕΤΝ και 

ΟΕΠΕΘ, κ. Ιωάννης Μανδρίνος, ευχαρίστησε θερμά τα μέλη των φορέων και 

τους/τις  συμμετέχοντες/ουσες και τοποθετήθηκε σύντομα για τις προκλησεις της 

τοπικής επιχειρηματικότητας, αλλά και για τις στρατηγικές δράσεις συνεργασίας που 

πραγματοποιούνται από τους φορείς ΣΕΕ,  ΠΟΕΤΝ και ΟΕΠΕΘ, τονίζοντας την 

ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία τους. 

 

Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα, ο οποίος εστίασε 

στη διαρκή και εντεινόμενη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 

τοπικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, αναφερόμενος τόσο στις υλοποιηθείσες 

δράσεις, όσο και σε αναμενόμες προσκλήσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.  
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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σκοτίδας, ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη 

ΣΕΕ,  ΠΟΕΤΝ και ΟΕΠΕΘ για τα τρέχοντα και αναμενόμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ , 

ενώ εστίασε σε  χρήσιμα τεχνικά σημεία που απαιτούν προσοχή από τους δυνητικούς 

δικαιούχους των δράσεων. Παράλληλα, απάντησε σε κρίσιμα ερωτήματα που 

τέθηκαν από τα παρευρισκόμενα μέλη, προσφέροντας τις κατάλληλες διευκρινίσεις 

και περαιτέρω κατευθύνσεις. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη διαδικασία υπαγωγής 

αιτήσεων σε σχετικές δράσεις ενίσχυσης, στις συνθήκες αποκλεισμού των δυνητικών 

δικαιούχων, στο χαρακτήρα και το χρονοδιάγραμμα των εξεταζόμενων ενστάσεων, 

αλλά και στη γενική δομή των αναμενόμενων προγραμμάτων χρηματοδότησης.  

 

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της ενημερωτικής δράσης, ο κ. Ιωάννης Μανδρίνος 

ευχαρίστησε θερμά τους προσκεκλημένους ομιλητές, αλλά και τα συμμετέχοντα 

μέλη. Παράλληλα, πρότεινε την εδραίωση συστηματικής επικοινωνίας και 

στρατηγικής συνεργασίας με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, με σκοπό την έγκαιρη και 

έγκυρη ενημέρωση των μελών των φορέων ΣΕΕ,  ΠΟΕΤΝ και ΟΕΠΕΘ για τις 

αναπτυξιακές και ενισχυτικές δράσεις, με πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για τον Σ.Ε.Ε – Π.Ο.Ε.Τ.Ν – Ο.Ε.Π.Ε.Θ 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Ιωάννης Μανδρίνος 

 

 

 

 

 

 


