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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   
Η ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
 
 

 Στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά και σε μια εποχή που η ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της χώρας είναι πρωταρχικός 
στόχος όλων, το Επιμελητήριο Σερρών για άλλη μια φορά επιτελεί έναν από 
τους βασικούς του ρόλους, αυτόν της πιο έγκυρης, αλλά και έγκαιρης 
ενημέρωσης κάθε επιχειρηματία και κάθε εν δυνάμει επιχειρηματία που 
σχεδιάζει επενδύσεις και μπορεί να τύχει ενισχύσεων από τα Προγράμματα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)  ΕΣΠΑ 
2007-2013.  
 
     Έτσι, την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011, συνδιοργάνωσε με το ΤΕΙ Σερρών και 
την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, μέλος του ΕΦΔ του ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΦΕΠΑΕ, ενημερωτική 
Ημερίδα για το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», με Ομιλητές τον Κο Φραγκίδη Γαρύφαλλο, 
επιστημονικό υπεύθυνο της πράξης "Μονάδα Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας" του Τ.Ε.Ι. Σερρών και τον κο Γιάννη 
Τσιτσόπουλο, Υπεύθυνο Δημοσιότητας Προγραμμάτων ΕΠΑΝ ΙΙ της 
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.  
 
    Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κος Αριστείδης Δρογαλάς ανοίγοντας τις 
εργασίες της Ημερίδας αναφέρθηκε στη σημασία της μετάδοσης κλίματος 
αισιοδοξίας για το «επιχειρείν» και στην πίστη του στο επιχειρηματικό 
«δαιμόνιο» των Σερραίων νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών, αρκεί, 
βέβαια, να γίνουν πράξη οι υποσχέσεις της Κυβέρνησης για ρευστότητα στις 
επιχειρήσεις και εισροή χρημάτων στην πραγματική οικονομία. «Νέες ιδέες και 
αναπτυξιακές δυνατότητες υπάρχουν, νέοι επιστήμονες με γνώση και μεράκι 
υπάρχουν και εμείς είμαστε εδώ, μαζί με το ΤΕΙ και την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, 
προκειμένου να τους ενημερώσουμε για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τα 
κονδύλια του ΕΣΠΑ, ώστε να γίνουν πρωτοπόρες και βιώσιμες επιχειρήσεις, 
τις οποίες τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα και ειδικά ο Ν. Σερρών»,  είπε 
χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου. , 
 
 
    Ο κ. Γαρύφαλλος Φραγκίδης τόνισε τη σπουδαιότητα της διασύνδεσης της 
επιστημονικής κοινότητας, καθηγητών και σπουδαστών του ΤΕΙ Σερρών, με 



την επιχειρηματική κοινότητα, έτσι ώστε καινοτόμες ιδέες και επιστημονικά 
επιτεύγματα που προκύπτουν από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του 
Νομού μας, να μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά, είτε με τη 
δημιουργία νέων επενδύσεων, είτε με την ενίσχυση της απασχόλησης νέων 
και εξειδικευμένων επιστημόνων,  εφοδιασμένων με την τεχνογνωσία που 
απαιτείται,  στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. 
 
    Ο κ. Γιάννης Τσιτσόπουλος, αφού ανέλυσε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», 
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της καινοτομίας στην οποία δίνει 
βαρύτητα το Πρόγραμμα, ορίζοντάς την ως την σαφώς επιστημονική έννοια 
που έχει πρακτική εφαρμογή στις επιχειρήσεις. Σημαντικό είναι να μπορεί 
κανείς να αποδείξει στο επιχειρηματικό σχέδιό του ότι εισάγει κάποια 
καινοτομία, είτε ως ένα νέο προϊόν, είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε 
στην παροχή υπηρεσίας, είτε στον τρόπο διάθεσης και προώθησής του. Η 
ύπαρξη ευρεσιτεχνίας (πατέντας) δεν αποτελεί,  απαραίτητη προϋπόθεση, για 
το Πρόγραμμα, ωστόσο η ευρεσιτεχνία αξιολογείται θετικότερα. Ο κ. 
Τσιτσόπουλος επεσήμανε το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιχορήγησης του 
Προγράμματος, 60%, το υψηλότερο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το οποίο θα δοθεί 
σε εκείνα τα επενδυτικά σχέδια που θα πείσουν τους αξιολογητές για την 
καινοτομικότητά τους και τη βιωσιμότητά τους, μέσα από μια μεγάλη 
οικονομικών δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες, όπως όλος ο κλάδος της 
μεταποίησης, οι τεχνικές δοκιμές, επεξεργασία λυμάτων, δραστηριότητες 
υπηρεσιών πληροφορίας, επισκευή μηχανημάτων, τηλεπικοινωνίες, 
προγραμματισμός Η/Υ, επεξεργασίες δεδομένων, εκδοτικές και πολλές άλλες 
δραστηριότητες.  
    Ενδιαφέρον με την παρουσία τους και τις ερωτήσεις που απηύθυναν 
έδειξαν πολλοί Σερραίοι επιχειρηματίες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση 
όπου έγινε γόνιμη συζήτηση όχι μόνο για το εν λόγω Πρόγραμμα, αλλά 
γενικότερα για τις διαδικασίες υλοποίησης και τον τρόπο χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο και άλλων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
    Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα ««ΝΝέέαα  ΚΚααιιννοοττοομμιικκήή  ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα»»  
εεννιισσχχύύεειι  ττιιςς υπό σύσταση, τις νεοσύστατες (επιχειρήσεις που δεν έχουν 
κλείσει μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση) και τις νέες επιχειρήσεις 
(επιχειρήσεις που έχουν κλείσει από μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις), για καινοτόμα επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού  
από 30.000€ έως 300.000€ (μεταποίηση κ.ά τομείς – κλάδους) και 20.000€ 
έως 200.000€ (υπηρεσίες κ.ά επιλέξιμους κλάδους οικονομικών 
δραστηριοτήτων) Μεταξύ των επιλέξιμων ενεργειών περιλαμβάνονται 
Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και  χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις, 
Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός, Πληροφορική / 
τηλεπικοινωνίες, Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και 
πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας, Σχεδιασμός και 
πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση 
Διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων, 
Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης, Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας, Ανάπτυξη εξειδικευμένου 
προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων, Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και Τεχνικού 



Φακέλου, Λειτουργικές Δαπάνες. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται 
στο 60%. Υποβολή προτάσεων αιτήσεων από 01/8/2011 έως 30/09/2011 
στο site: www.ependyseis.gr 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος, τα 
απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, 
καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να 
απευθύνονται/ενημερώνονται: α)Από τους διαδικτυακούς τόπους 
www.ypoian.gr, www.ggb.gr,www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr, 
www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis, www.e-kepa.gr, 
www.serreschamber.gr β) Από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, Θέρμη 
Θεσσαλονίκης,  τηλ. 2310-480000 
 
γ) Από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Σερρών, που αποτελεί τόπο υποβολής 
των προτάσεων (από 29-07-2010 μέχρι τις 30-09-2010) για το Νομό Σερρών 
(Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών, αρμόδια κα Μπόζιου Θωμαή, τηλ: 
2321099732, www.serreschamber.gr, www.eves.gr) καθώς και από τις 
Συνεταιριστικές Τράπεζες του Νομού. 
 
 

 

 

         

      
                                                            ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                                                                     ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
                                                            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο ({Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας 
– Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς 
Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής). 
 
 
 
 
 
 


