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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»  

ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 

Με ιδιαίτερο ενδιαφζρον οι επιχειριςεισ του Νομοφ Σερρϊν 
παρακολοφκθςαν τθν εκδιλωςθ παρουςίαςθσ του προγράμματοσ 
«Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων (ΙΙ)» ςτο πλαίςιο 
του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013,  που πραγματοποιικθκε χκεσ 
Δευτζρα 3 Σεπτεμβρίου 2013 ςτθν αίκουςα «Γεϊργιοσ Χρθςτίδθσ» του 
Επιμελθτθριακοφ Μεγάρου Σερρϊν τθν οποία ςυνδιοργάνωςαν το 
Επιμελθτιριο Σερρϊν και θ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,  εταίροσ του Ενδιάμεςου 
Φορζα Διαχείριςθσ του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΦΕΠΑΕ.Ο  

Ο πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου κ. Χριςτοσ Μζγκλασ, προλογίηοντασ τθν 
εκδιλωςθ τόνιςε τθ ςθμαςία του προγράμματοσ και τα οφζλθ του για 
τθν ςτιριξθ των επιχειριςεων ιδιαίτερα ςε αυτι τθ χρονικι ςυγκυρία 
που θ εξωςτρζφεια με το άνοιγμα ςε διεκνείσ αγορζσ και ποιοτικά 
πιςτοποιθμζνα προϊόντα αποτελεί διζξοδο από τθν κρίςθ και τθν 
ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ, τονίηοντασ παράλλθλα τθ χαμθλι επίδοςθ 
του Νομοφ Σερρϊν ςτο ςφνολο των εξαγωγϊν τθσ χϊρασ ςε αντίκεςθ με 
τισ δυνατότθτζσ του και τισ προοπτικζσ ανάπτυξισ του 
(πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ, αγροτικά προϊόντα, γεωγραφικι κζςθ, 
ανκρϊπινο δυναμικό). Αναφζρκθκε ςτισ πρωτοβουλίεσ του 
Επιμελθτθρίου για τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ επιχειριςεων, 
δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ δυναμικι παρουςία του Επιμελθτθρίου Σερρϊν 
με 70 Επιχειριςεισ ςτθν 78θ ΔΕΘ, κακϊσ και ςτισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ 
για ενθμζρωςθ των μελϊν (ςεμινάρια, θμερίδεσ), για τθν παρότρυνςθ 
να ςτραφοφν ςτθ μεταποίθςθ και ειδικά ςτθ μεταποίθςθ αγροτικϊν 
προϊόντων με πιςτοποιθμζνθ ποιότθτα, να ςυμμετζχουν ςε 
επιχειρθματικζσ αποςτολζσ, να αποκτιςουν πρόςβαςθ και να 
αξιοποιιςουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ.  

Από τθν πλευρά του το μζλοσ του Δ.Σ. του ΣΕΒΕ κ. Ανδρζασ Μυλωνάσ 
αναφζρκθκε ςτθν αναγκαιότθτα τθσ εξωςτρζφειασ  και τα οφζλθ αυτισ 
για τισ επιχειριςεισ , αναφερόμενοσ ςτισ πρωτοβουλίεσ του ΣΕΒΕ για 



τθν ενίςχυςθ τθσ διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων και των εργαλείων 
που παρζχει ςε αυτζσ για τθν ενθμζρωςι τουσ, κακϊσ και τθν 
εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τουσ. Στο ςθμείο αυτό αναφζρκθκε ςε 
ςεμινάρια εξαγωγϊν που μποροφν να διεξαχκοφν από το ΣΕΒΕ για τα 
μζλθ του Επιμελθτθρίου Σερρϊν που ζχουν εξαγωγικό 
προςανατολιςμό. 

Ακολοφκωσ,  ο Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. 
Ακανάςιοσ Κακοφδθσ  παρουςίαςε όλεσ τισ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ του 
προγράμματοσ (προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, επιλζξιμεσ ενζργειεσ-
δαπάνεσ, προχπολογιςμόσ, ςθμεία προςοχισ για τθν υποβολι τθσ 
πρόταςθσ, ποςοςτά χρθματοδότθςθσ, κ.λ.π.), και τον τρόπο που οι 
επιχειριςεισ μποροφν να αξιοποιιςουν τισ διευκολφνςεισ που αυτό 
τουσ παρζχει, αναφζροντασ ςυγκεκριμζνα παραδείγματα. Η 
καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ είναι 10/10/2013 
μζςω του διαδικτυακοφ τόπου www.ependyseis.gr 

Μετά τθν παρουςίαςθ οι κ.κ. Κακοφδθσ και Μυλωνάσ, απάντθςαν ςτα 
ερωτιματα των παρευριςκομζνων επιχειριςεων. 

Τθν εκδιλωςθ χαιρζτιςε ο Γ.Δ. τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπφροσ Σκοτίδασ,  ο 
οποίοσ αναφζρκθκε ςτισ ενζργειεσ τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και του ΕΦΕΠΑΕ για 
τθν ςτιριξθ των επιχειριςεων και ιδιαίτερα ςτισ ενζργειεσ για τθν 
άμεςθ εκταμίευςθ τθσ επιχοριγθςθσ , προτρζποντάσ τουσ να 
ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα, προςζχοντασ όμωσ τισ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτό, κακϊσ και τισ οδθγίεσ για τθν ορκι υποβολι 
του επενδυτικοφ τουσ ςχεδίου. 

Στθν εκδιλωςθ παρζςτθ και ο Πρόεδροσ τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και του 
ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμάσ –Φωκίων Αλγιανάκογλου.  

Επιςθμαίνεται ότι πριν τθν ζναρξθ τθσ εκδιλωςθσ οι κ.κ. Χ. Μζγκλασ, Α. 
Κακοφδθσ και Α. Μυλωνάσ παρεχϊρθςαν ςυνζντευξθ τφπου ςτα τοπικά 
ΜΜΕ για το πρόγραμμα. 

Πλθροφορίεσ για το Πρόγραμμα, παρζχονται από το Επιμελθτιριο 
Σερρϊν, κακϊσ και το ζντυπο υποβολισ, τα ζντυπα τθσ πρόςκλθςθσ, 
που υπάρχουν και ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ: 

 του Επιμελθτθρίου Σερρϊν www.serreschamber.gr  

 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ, 
(www.ypoian.gr) 

http://www.serreschamber.gr/
http://www.ypoian.gr/


 τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ (www.ggb.gr), 

 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), 

 τθσ ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), 

 του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr) 

 τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr) και των διαδικτυακϊν τόπων 
των ςυνεργαηόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Συνεταιριςτικϊν 
Τραπεηϊν 
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