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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

        

 
Θέµα: Ενηµερωτική εκδήλωση προγραµµάτων «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 

Μεταποίησης - Τουρισµού – Εµπορίου & Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της 

γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» (ΕΠΑΑ). 

 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (Α.Ε.∆.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, 

Εταίρος του Ενδιάµεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ, και αρµόδια για τη Θεσσαλία, το Επιµελητήριο 

Λάρισας , o Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, µέλος του Enterprise Europe Network – 

Hellas και ο Εµπορικός σύλλογος Ελασσόνας προσκαλούν τους ενδιαφερόµενους σε ενηµερωτική εκδήλωση, υπό την 

αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18.00, στο Πνευµατικό Κέντρο 
∆ήµου Ελασσόνας στην Αίθουσα Θεάτρου «∆ηµάρχου Βασιλείου Φαρµάκη», για την παρουσίαση των 

Προγραµµάτων «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού – 

Εµπορίου & Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΘΝΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» (ΕΠΑΑ). 

 

Το πρώτο Πρόγραµµα Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού – 

Εµπορίου & Υπηρεσιών έχει ως στόχο την ενίσχυση υφιστάµενων, νέων και υπό σύσταση πολύ µικρών, µικρών και 

µεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις στους τοµείς Μεταποίηση, Τουρισµό, Εµπόριο και Υπηρεσίες 

και ο προϋπολογισµός του, σε δηµόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ εκ των οποίων 22,5 εκατ ευρώ για την 

Θεσσαλία.   Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα 

από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Το ποσοστό της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης στη Θεσσαλία ανέρχεται σε 50% για τις πολύ µικρές και µικρές 
επιχειρήσεις και σε 40% για τις µεσαίες. Η παρουσίαση του προγράµµατος θα γίνει από την Υπεύθυνη του   

Προγράµµατος στην Α.Ε.∆.Ε.Π. κ. Κατερίνα Παπαθανασίου. 

 

Τo δεύτερο πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εθνικό Αποθεµατικό 

Απροβλέπτων και αποσκοπεί στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυµένων και απειλούµενων από ανεργία γυναικών. 

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία.  Ο Συνολικός 

Προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι 40.000.000 ευρώ ∆ηµόσια ∆απάνη και συγχρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το 

ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισµού. Η παρουσίαση του 

προγράµµατος θα γίνει από τον Υπεύθυνο του   Προγράµµατος στην Α.Ε.∆.Ε.Π. κ. Ευάγγελο Κατσαούνη. 

     


