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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ενηµερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραµµα Εξωστρέφειας 
 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΩΡΑ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ 
 

Παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων του προγράµµατος µε στόχο την 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 

 
Η παρουσίαση του προγράµµατος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων (ΙΙ)», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 
2007 – 2013 ήταν το θέµα της ενηµερωτικής εκδήλωσης, την οποία διοργάνωσε 
το Επιµελητήριο Πιερίας σε συνεργασία µε την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ την Τετάρτη 18 
Σεπτεµβρίου 2013. Στόχος της εκδήλωσης ήταν οι επιχειρηµατίες να 
ενηµερωθούν για το πρόγραµµα και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατά 
του. 
 
Τα µέλη του Επιµελητηρίου καλωσόρισε ο Ά Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου κ. 
Μάρκος Κουλούµογλου, ο οποίος είχε και το γενικό συντονισµό της 
εκδήλωσης, καθώς ανειληµµένες υποχρεώσεις εµπόδισαν τον Πρόεδρο κ. Ηλία 
Χατζηχριστοδούλου να παραστεί. Παρών στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος του 
Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) κ. ∆ηµήτριος Λακασάς, ο 
οποίος µε οµιλία του αναφέρθηκε στο πρόγραµµα Εξωστρέφειας και 
Ανταγωνιστικότητας, ενώ τη λεπτοµερή 
παρουσίαση του προγράµµατος ανέλαβε 
ο Υπεύθυνος ∆ηµοσιότητας και 
Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. 
Ιωάννης Τσιτσόπουλος. Την 
εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία 
τους η Βουλευτής Ν.∆. Πιερίας κα Άννα 
Μάνη – Παπαδηµητρίου και ο 
πολιτευτής κ. Ξενοφών Μπαραλιάκος. 
 



Μάρκος Κουλούµογλου: Εξωστρέφεια Τώρα – Εξωστρέφεια Παντού 
Ο κ. Κουλούµογλου υπογράµµισε πως 
το πρόγραµµα επιδιώκει να συµβάλει 
στην ενίσχυση της εξωστρεφούς 
δραστηριότητας των υφιστάµενων 
επιχειρήσεων του κλάδου της 
µεταποίησης και να αναπροσανατολίσει 
την παραγωγή σε κλάδους και προϊόντα 
µε υψηλή προστιθέµενη αξία για την 
ελληνική οικονοµία. «Η επιβίωση των 
επιχειρήσεων µας περνάει εν πολλοίς 

µέσα από τη δηµιουργία νέων δοµών που θα βασίζονται στο τρίπτυχο: 
Καινοτοµία – Εξωστρέφεια – Τεχνολογικές Εφαρµογές. Η δηµοσιοποίηση 
πρόσφατων στοιχείων που δείχνουν µια κάµψη των εξαγωγών σε σχέση µε τις 
ανοδικές τάσεις των τελευταίων ετών, καταδεικνύει το πόσο σηµαντικό είναι να 
δείξουµε αποφασιστικότητα όσον αφορά την υλοποίηση ενός εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου εξαγωγών», ανέφερε χαρακτηριστικά.  
 
Ο κ. Κουλούµογλου επισήµανε πως το Επιµελητήριο Πιερίας είναι 
προσανατολισµένο προς το δίπτυχο «Εξωστρέφεια Τώρα – Εξωστρέφεια 
Παντού» και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη µε τις δράσεις του, που εκτός από 
ειδικές συγκεντρώσεις και εµπορικές αποστολές, περιλαµβάνουν και την 
Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας, που φέτος ξεπερνά 
σε κάλυψη τα 4.500 τ.µ. εµφανίζοντας 35% αύξηση συµµετοχών σε σχέση µε  
πέρυσι. «Εξυπακούεται ότι αγωνιζόµαστε προκειµένου να βοηθηθούν στην 
πράξη οι επιχειρηµατίες µας στην άσκηση εξωστρεφούς δραστηριότητας µέσω 
της άρσης των αντικινήτρων, όπως οι καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ 
στους εξαγωγείς, οι δυσβάσταχτες τιµές στην ενέργεια, η παράλογη 
φορολόγηση των περιουσιακών τους στοιχείων και το τεράστιο και ψυχοφθόρο 
κόστος της γραφειοκρατίας», κατέληξε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου. 
 
∆ηµήτρης Λακασάς: Με όχηµα το µότο «Παράγω και Εξάγω» 
Από την πλευρά του ο κ. Λακασάς ευχαρίστησε το Επιµελητήριο Πιερίας για τη 
σε βάθος χρόνου αγαστή συνεργασία και σκιαγράφησε την κατάσταση όπως 
διαµορφώνεται σήµερα στον τοµέα των εξαγωγών. Ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Β.Ε. 
τόνισε πως µπορούµε να προχωρήσουµε µόνο «µε όχηµα το µότο “Παράγω και 
Εξάγω”, που µεταφράζεται σε µια ανταγωνιστική παραγωγή µε δηµιουργία των 
σωστών βάσεων ώστε να µπορούµε να διεκδικήσουµε µερίδιο στις διεθνείς 
αγορές». 
 

Ο κ. Λακασάς έκανε µια ειδικότερη αναφορά στις προτάσεις του Συνδέσµου 
όσον αφορά στο πρόγραµµα, όπως ήταν η στήριξη των εξωστρεφών 
επιχειρήσεων ιδίως ως προς τις άυλες δαπάνες τους, η διεύρυνση των 
επιλέξιµων δαπανών, η απλοποίηση και µείωση στο ελάχιστο των 
υποβαλλόµενων δικαιολογητικών και η διευκόλυνση της ρευστότητας για τις 
επιχειρήσεις. Τέλος, σηµείωσε την ανάγκη διαµόρφωσης ενός αντίστοιχου 
προγράµµατος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς 
και την ανάγκη αύξησης του ορίου de minimis από 200.000€ σε 500.000€.  



 
Η παρουσίαση του προγράµµατος 

Ο Υπεύθυνος ∆ηµοσιότητας και 
Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. 
Ιωάννης Τσιτσόπουλος συvεπικουρού-
µενος από το στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 
κ. Βασίλη Κατσαούνη παρουσίασε τα 
βασικά σηµεία του Οδηγού του 
προγράµµατος (όροι και προϋποθέσεις 
συµµετοχής, επιλέξιµες δαπάνες, 
προϋπολογισµός, ποσοστό επιχορήγη-
σης, πλεονεκτήµατα του προγράµµατος, 

πηγές πληροφόρησης, κ.λ.π.) καθώς επίσης και χρήσιµες συµβουλές για την 
ορθή υποβολή της πρότασης. Ο κ. Τσιτσόπουλος στη συνέχεια απάντησε στα 
ερωτήµατα των παρευρισκοµένων επιχειρηµατιών. 
 
Το πρόγραµµα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» έχει 
συνολικό προϋπολογισµό (∆ηµόσια ∆απάνη) 30.000.000 ευρώ, από τα οποία 
8.000.000 ευρώ αφορούν στην Κεντρική Μακεδονία. Καταληκτική ηµεροµηνία 
για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων είναι η 10η Οκτωβρίου 2013 (ώρα 
14:00). Η υποβολή γίνεται µέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.  
 
Στόχοι του προγράµµατος είναι: 
� η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας νέων και υφιστάµενων 

κυρίως µεταποιητικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις 
µεγάλων επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθµιση της 
παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και 
ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας.  

� η αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της 
προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς 
αγορές.  

� ο αναπροσανατολισµός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα 
ψηλότερης προστιθέµενης αξίας που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της 
εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους µέσω της τόνωσης της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών. 

� η ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών βιοµηχανίας – εµπορίου – υπηρεσιών 
και δεσµών συνεργασίας Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, µε στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις 
διεθνείς αγορές.  

 
Στις επιλέξιµες ενέργειες εντάσσονται: 

• Μηχανολογικός Εξοπλισµός – Ειδικές Εγκαταστάσεις  
• Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών 
• Ενέργειες σχεδιασµού, πιστοποίησης και συµµόρφωσης προϊόντων / 

υπηρεσιών και συσκευασίας / ετικέτας. Ενέργειες ποιότητας και 
πιστοποίησης.  



• Ενέργειες (πλην µελετών) προβολής σε αγορές – στόχους. 
• Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης.  
• Ενέργειες (πλην µελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης 

πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.     

• Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων 
(µόνο για νέες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις).  

• Λοιπές Ενέργειες (µόνο για νέες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις). 
 


