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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΚΣΤΩΝ 

 
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑ  

 
 

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ Αϋ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΙΕΡΙΑ  
κ. ΜΑΡΚΟΤ ΚΟΤΛΟΤΜΟΓΛΟΤ  

ΣΗΝ ΕΚΔΗΛΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ II 

 
Κφριε Πρόεδρε του υνδζςμου Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ,  
Αγαπθτζσ Κυρίεσ και Κφριοι,  
 
Η ςθμερινι μασ εκδιλωςθ διοργανϊνεται ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τον 
ΕΦΕΠΑΕ μζςω τθσ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ. Ενθμερωτικά πρόκειται για τθν Ζνωςθ τθσ 
Αναπτυξιακισ Ζνωςθσ Μακεδονίασ και του Κζντρου Επιχειρθματικισ και 
Πολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ.  
Σο Επιμελθτιριο Πιερίασ, όπωσ και όλα τα Επιμελθτιρια τθσ Κεντροδυτικισ 
Μακεδονίασ μαηί με τθν ΑΝΚΟ ΑΕ τθσ Κοηάνθσ απαρτίηουν τθν ΑΝΕΜ και ο .Ε.Β.Ε. 
μαηί με τον φνδεςμο Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ αποτελοφν το ΚΕΠΑ.  
ιμερα παρουςιάηουμε το Πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα των 
Επιχειριςεων ΙΙ» που επιδιϊκει να ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρεφοφσ 
δραςτθριότθτασ των υφιςτάμενων επιχειριςεων του κλάδου τθσ μεταποίθςθσ και να 
αναπροςανατολίςει τθν παραγωγι ςε κλάδουσ και προϊόντα με υψθλι 
προςτικζμενθ αξία για τθν ελλθνικι οικονομία.  
Η επιβίωςθ των επιχειριςεων μασ άλλωςτε περνάει εν πολλοίσ μζςα από τθ 
δθμιουργία νζων δομϊν που κα βαςίηονται ςτο τρίπτυχο : ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ – 
ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ – ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ.  
Η δθμοςιοποίθςθ πρόςφατων ςτοιχείων που δείχνουν μια κάμψθ των εξαγωγϊν ςε 
ςχζςθ με τισ ανοδικζσ τάςεισ των τελευταίων ετϊν, καταδεικνφει το πόςο ςθμαντικό 
είναι να δείξουμε αποφαςιςτικότθτα όςον αφορά τθν υλοποίθςθ ενόσ εκνικοφ 
ςτρατθγικοφ ςχεδίου εξαγωγϊν.  
 
(ζχουμε τθ χαρά να ζχουμε ςιμερα μαηί μασ και τον Πρόεδρο του ΕΒΕ κ. Δ.Λακαςά 
με τον οποίο μποροφμε να ςυνδιαμορφϊςουμε το χάρτθ τθσ βζλτιςτθσ διαδρομισ 
εξωςτρζφειασ).  
 
Είμαςτε και εμείσ ωσ Επιμελθτιριο Προςανατολιςμζνοι ςτο δίπτυχο : 
ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΣΩΡΑ – ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΠΑΝΣΟΤ. 
Και αυτό το αποδεικνφουμε ςτθν πράξθ με τισ δράςεισ μασ.  
Μία από αυτζσ πζραν των ειδικϊν ςυγκεντρϊςεων και εμπορικϊν αποςτολϊν που 
διοργανϊνουμε ςυχνά με τουσ Εμπορικοφσ μασ Ακολοφκουσ, είναι και θ 
Εμποροβιοτεχνικι Ζκκεςθ Πιερίασ – Κεντρικισ Μακεδονίασ που φζτοσ ξεπερνά ςε 
κάλυψθ τα 4.500 τ.μ. εμφανίηοντασ 35% αφξθςθ ςυμμετοχϊν από πζριςυ,  
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Εξυπακοφεται ότι αγωνιηόμαςτε προκειμζνου να βοθκοφν ςτθν πράξθ οι 
επιχειρθματίεσ μασ ςτθν άςκθςθ εξωςτρεφοφσ δραςτθριότθτασ :  
Να αρκοφν τα αντικίνθτρα που προκφπτουν από τισ κακυςτεριςεισ ςτθν επιςτροφι 
ΦΠΑ ςτουσ εξαγωγείσ, από τισ δυςβάςταχτεσ τιμζσ ςτθν ενζργεια, από τθν παράλογθ 
φορολόγθςθ των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων και από το τεράςτιο και ψυχοφκόρο 
κόςτοσ τθσ γραφειοκρατίασ.  
Ζνα από τα πράγματα που επίςθσ ηθτοφμε παράλλθλα με άλλουσ φορείσ είναι θ 
αφξθςθ του ορίου ςτον κανόνα de minimis από τισ 200.000 τουλάχιςτον ςτο διπλάςιο 
προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν περιςςότερεσ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ.  
 
το φάκελο τθσ εκδιλωςθσ που ζχετε ςτα χζρια ςασ μπορείτε να δείτε το ειδικό 
φυλλάδιο του ΕΦΕΠΑΕ με τα αρκετά πλεονεκτιματα του προγράμματοσ.  
 
τθ διαμόρφωςθ τθσ δράςθσ ςυμμετείχε βεβαίωσ και ο υπεφκυνοσ προβολισ και 
δθμοςιότθτασ τθσ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ κ. Ιωάννθσ Σςιτςόπουλοσ, οπότε είναι τελείωσ 
περιττό να ειςζλκω εγϊ ςε λεπτομζρειεσ του Προγράμματοσ. O κ. Σςιτςόπουλοσ 
είναι ο πλζον κατάλλθλοσ άνκρωποσ να αναλφει προγράμματα χρθματοδότθςθσ και 
να απαντά με ςυνζπεια ςε τυχόν απορίεσ - ερωτιςεισ γι’ αυτό και τον ευχαριςτοφμε 
που μασ τιμά με τθν παρουςία του.  
Πριν του δϊςουμε το λόγο, κα παρακαλοφςα τον Πρόεδρο του ΕΒΕ κ. Λακαςά για 
ζναν ςφντομο χαιρετιςμό.  
 
ασ Ευχαριςτϊ.  
 
 


