
 
 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΛΑΡΙΣΑ 25/3/2009 
 
ΘΕΜΑ : ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 
 
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα λόγο της έναρξης – προδηµοσίευσης προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ έχει αρχίσει και πάλι η «βιοµηχανία» ενηµέρωσης των επιχειρηµατιών 
από διαφορές εταιρείες των Αθηνών κυρίως. 
Οι εταιρείες αυτές µε τηλεφωνήµατα προς τις επιχειρήσεις τους ενηµερώνουν ότι 
µπορούν να υπαχθέν σε προγράµµατα χρηµατοδότησης των  κλπ. µε ευνοϊκούς ορούς 
για αυτούς. 
Παράλληλα τους ζητούν να τους παρέχουν ενηµέρωση µέσο εντύπου ζητώντας την 
καταβολή ποσού από 70 -150 ευρώ. 
Ενηµερώνουµε όλους τους συναδέλφους ότι πρόκειται για εταιρείες- γραφεία 
ανύπαρκτα που κάνουν «αρπαχτες» στέλνοντας τους ένα γενικό έντυπο περί 
προγραµµάτων. 
Γνωστοποιούµε προς όλους τους συναδέλφους ότι η επίσηµη πληροφόρηση τους 
µπορεί να γίνει µε τους παρακάτω τρόπους και πηγές. 
 

1- Μέσω του Επιµελητηριακού κόµβου www.larissa-chamber.gr . 
2- Μέσω των κλαδικών επιχειρηµατικών φορέων . 
3- Μέσω των επισήµων κόµβων των αρµόδιων υπουργείων , της περιφέρειας 

Θεσσαλίας και του ΕΟΜΜΕΧ. 
4- Μέσω των ανακοινώσεων όλων αυτών των φορέων στον τοπικό τύπο. 

 
Παράλληλα ενηµερώνουµε τους συναδέλφους ότι για κάθε πρόγραµµα που επίσηµα 
ξεκινά θα διοργανώνονται όχι µόνο από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ αλλά και από άλλους 
φορείς , εκδηλώσεις ενηµέρωσης στην Λάρισα αλλά και σε όλη την επαρχία σε 
συνεργασία µε τους φορείς διαχείρισης των προγραµµάτων που µπορεί να τις 
παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόµενος. 
 
Η ενηµέρωση όλων των εν δυνάµει δικαιούχων ένταξης σε κάθε πρόγραµµα που θα 
ανοίξει αποτελεί  υποχρέωση όχι µόνο της πολιτείας αλλά και των φορέων , κάτι που 
έγινε στο παρελθόν µε µεγάλη επιτυχία , και δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους 
συναδέλφους. 
 
Ζητάµε από όλους τους συναδέλφους να µην πέφτουν θύµατα των αεριτζήδων που 
ψάχνουν ευκαιρίες να εκµεταλλευτούν αλλά να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες 
ενηµέρωσης που τους παρέχει η πολιτεία, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ αλλά και όλοι οι 
κλαδικοί φορείς τους. 
Παράλληλα τους ενηµερώνουµε ότι ο νοµός µας διαθέτει αξιόλογους και συνεπείς 
επιχειρηµατικούς συµβούλους που µπορούν να αξιοποιήσουν για κάθε µελλοντική 
επένδυση τους. 
 
     


