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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Υπογραφή (31) Συμβάσεων Ιδιωτικών  Έργων CLLD/ LEADER της 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε ΟΤΑ  
 

    Στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 19: «TΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/ LEADER) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2014-
2020, για ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (ΑΝ.ΠΕ) - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του 
Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER, η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος 
CLLD/LEADER και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.) λαμβάνοντας υπόψιν και τηρώντας αυστηρά όλα τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας COVID 19,  στις 02 Σεπτεμβρίου 2020 και 
ώρα 19:00 μ.μ. στον «Πολυχώρο Καραδήμος» στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Πέλλας 
υπέγραψαν τριάντα μία (31) συμβάσεις Ιδιωτικών Έργων CLLD/LEADER μεταξύ της 
Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. και των παρακάτω Τελικών Δικαιούχων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας συνολικού προϋπολογισμού 7.682.959,48 €. 

    Τις τριάντα μια (31) συμβάσεις με τους Τελικούς Δικαιούχους της Περιφερειακής 
Ενότητας Πέλλας υπέγραψε για την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ), ο κ. Γιάννου Δημήτριος Πρόεδρος της Ε.Δ.Π.L και του Δ.Σ., ο 
οποίος αφού ευχήθηκε δύναμη και πρόοδο για επιτυχή ολοκλήρωση, ανέφερε ότι θα 
είναι αρωγός και συμπαραστάτης στις προσπάθειές όλων και τόνισε την μεγάλη 
σημασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER δηλώνοντας ότι με τις  δράσεις 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
CLLD/LEADER, δίνουμε τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της Πέλλας καθώς και να αναδείξουμε  τον ιδιωτικό τομέα και τη συμβολή του στην 
τοπική ανάπτυξη. Επίσης ανέφερε ότι η Αναπτυξιακή Πέλλας συμβάλλει στην 
ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της Πέλλας και θέτει ως προτεραιότητα 
την συμβολή στην προώθηση της ολοκληρωμένης τουριστικής, οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης εκφράζοντας την πεποίθησή του για τελική επιτυχία 
ολοκλήρωσης του τοπικού προγράμματος. 

    Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Τζαμτζής Ιορδάνης, αφού χαιρέτησε 
και καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, 
των τοπικών αναπτυξιακών-παραγωγικών φορέων, των Μέσων Ενημέρωσης, 
ευχήθηκε στους τελικούς δικαιούχους  δύναμη και πρόοδο για επιτυχή ολοκλήρωση 
και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αισθάνομαι πολύ όμορφα που έχουμε βρεθεί σήμερα 
σε μία εκδήλωση με αναπτυξιακό χαρακτήρα, μετά από την πολύμηνη ταλαιπωρία 
όλων μας με την πανδημία του κωρονοïού, η οποία φυσικά θα συνεχιστεί και τους 
επόμενους μήνες. 

   Τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων μηνών για την Πέλλα δεν ήταν ιδιαίτερα 
ευοίωνα, δεδομένων των καταστροφών που σημειώθηκαν λόγω ακραίων καιρικών 
φαινομένων σε πολλές καλλιέργειες και, γενικότερα, λόγω των επιπτώσεων του 



κωρονοïού σε όλες τις επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά διατηρήθηκε η κοινωνική συνοχή 
και αλληλεγγύη και δεν χάθηκε η ελπίδα την οποία χρειαζόμαστε, για όλους τους 
επόμενους μήνες που αναμένονται εξίσου δύσκολοι.  

Η σημερινή ημέρα όμως είναι αφιερωμένη στην επιχειρηματικότητα, με αφορμή την 
υπογραφή των Συμβάσεων μεταξύ των Τελικών Δικαιούχων Ιδιωτικών έργων και της 
Αναπτυξιακής Πέλλας, συνεχίζοντας την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος 
CLLD/LEADER. Μέσω των συγκεκριμένων έργων, αναμένουμε συνολικά την 
αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία μίας νέας αναπτυξιακής 
προοπτικής, σε τομείς που παρουσιάζουν υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και 
επιτρέπουν την σύνδεση της Πέλλας με νέες αγορές. 

Τα οφέλη από την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται σε 
υψηλό ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλαπλά και σημαντικά.  Δεν είναι 
μόνο οι νέες παραγωγικές επενδύσεις και υποδομές που δημιουργούνται στην 
περιοχή μας, αλλά κυρίως οι νέες θέσεις εργασίας σε τομείς με υψηλή ζήτηση. Πολλά 
νέα παιδιά, με υψηλά προσόντα και ικανότητες, θα μπορέσουν να απασχοληθούν 
στην περιοχή μας, αποκτώντας νέες επαγγελματικές εμπειρίες και πολύτιμη 
τεχνογνωσία. Με τον τρόπο αυτό, μπαίνει επιτέλους ένα τέλος σ’ αυτήν την 
αιμορραγία ανθρώπινου δυναμικού προς το εξωτερικό που μαστίζει την Ελλάδα της 
κρίσης τα τελευταία δέκα χρόνια. Φυσικά, από τους τοπικούς επιχειρηματίες που 
αξιοποιούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιμένουμε πολλά περισσότερα και 
είμαι σίγουρος ότι θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Το σύνολο των επιχειρηματικών-
επενδυτικών δράσεων που χρηματοδοτούνται αφορούν σε επιχειρηματικές ιδέες που 
αξιοποιούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Πέλλας. 

    Με τις σκέψεις αυτές, θέλω να συγχαρώ τον Διευθυντή κ. Κιοσέογλου Ιορδάνη και 
τα στελέχη της Αναπτυξιακής Πέλλας για την εξαιρετική ποιότητα στο έργο τους, να 
ευχηθώ στους τελικούς δικαιούχους των ιδιωτικών έργων καλή ευκολία στην 
ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και καλές δουλειές σε όλους 
σας… Καλό φθινόπωρο, με υγεία και δημιουργικότητα»    

    Χαιρετισμούς απηύθυναν  επίσης οι Δήμαρχοι Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος και 
Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Μπάτσης Χρήστος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι κ. 
Ζέρζης Πέτρος – Περιφερειακός Σύμβουλος,  Γκιούρος Φίλιππος – Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου  Έδεσσας, Μπίνος Δημήτριος Μέλος ΔΣ, τα μέλη της 
ΕΔΠ κ. Μίχος Γεώργιος, Χατζηνικολάου Νικόλαος και Ουζούνης Ιωάννης, ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Πέλλας κ. Περδικάτσης Πέτρος και λοιποί εκπρόσωποι 
φορέων.    
    Τέλος ο κ. Κιοσέογλου Ιορδάνης, Διευθυντής της εταιρείας και Συντονιστής του 
τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ευχήθηκε ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική 
συνεργασία για την ολοκλήρωση των συμβατικών δεσμεύσεων με τελικό σκοπό  την 
άρτια ολοκλήρωση των εγκεκριμένων έργων.  

 

«Στηρίζοντας τον ιδιωτικό τομέα που έχει την δυναμική να 
συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στηρίζουμε τον τόπο μας» 

 
Για την ΑΝ.ΠΕ. Α.E 

Ο Πρόεδρος ΕΔΠ & Πρόεδρος Δ.Σ  
Γιάννου Δημήτριος     

 


