
 
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Προτεραιότητα η στήριξη της ανάπτυξης και των επιχειρήσεων της περιφέρειας 

στη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των Περιφερειακών και Τοπικών 

Βιομηχανικών Οργανώσεων 

 

 

Στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

(ΣΘΕΒ),στη Λάρισα, φιλοξενήθηκε η ετήσια συνάντηση των Γενικών Διευθυντών 

των Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων μελών του ΣΕΒ στις 7 και 8 

Φεβρουαρίου,τους οποίους και υποδέχθηκε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα 

Έλενα Καματέρη. 

 

Στη συνάντηση τέθηκαν κοινές προτεραιότητες και δράσεις για την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων της περιφέρειας, με επίκεντρο:  

 

Πρώτον, την ετοιμότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν παραγωγικά τους πόρους 

του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, με άξονες τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό, την καινοτομία, τις πράσινες επενδύσεις και την κυκλική 

οικονομία. Δεύτερον, τονεξορθολογισμό του κόστους ενέργειας σε ολόκληρη 

τηνΕπικράτεια και τη διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης της βιομηχανίας και 

μεταποίησης. Τρίτον, την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και επαγγελματικών 

δεξιοτήτων, και τηναπλοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης των επαγγελμάτων 



της ψηφιακής οικονομίας, για την καλύτερη διασύνδεση παραγωγής και αγοράς 

εργασίας. Τέταρτον,την εντατικοποίηση της προσπάθειας για την υιοθέτηση και 

εφαρμογή ψηφιακών λύσεωνστην παραγωγή, μέσα από κατάλληλα κίνητρα και 

εργαλεία. Πέμπτον,τηνεπίσπευση μεταρρυθμίσεων στη χωροταξία και τις 

αδειοδοτήσεις, με στόχο τη διευκόλυνση και προσέλκυση επενδύσεων, και την 

ανάδειξη του ρόλου των οργανωμένων υποδοχέων.  

 

Μέσα από τη συνάντηση αναδείχθηκε ομόφωνα η ανάγκη ενεργοποίησης των 

επιχειρήσεων για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. 

 

Τους Γενικούς Διευθυντές καλωσόρισε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης 

ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «…προέχει η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ 

των συνδέσμων, με σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη των 

προβλημάτων που ταλανίζουν τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, όπως το ΕΣΠΑ, η 

περιφερειακή ανάπτυξη, η διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων».  

 

Από τη μεριά του ο Πρόεδρος της Ε.Ε. του ΣΕΒ κ. Ευθύμιος Βιδάλης εξήρε την 

προσπάθεια των συνδέσμων για τη συλλογική αντιμετώπιση των μεγάλων και μικρών 

κοινών προβλημάτων, τα οποία και έχουν οξυνθεί και λόγω της υγειονομικής κρίσης, 

και υπογράμμισε ότι «…φιλοδοξία είναι αυτή η συνεργασία να παράγει το βέλτιστο 

αναπτυξιακό αποτέλεσμα, τόσο για την ίδια την επιχειρηματικότητα, επενδύοντας 

στο μέλλον της περιφέρειας, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, σε ολόκληρη τη 

χώραμας». 

 

Την πρώτη ημέρα της διήμερης συνάντησης, μεταξύ άλλων,οι Γενικοί Διευθυντές 

είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουνμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Επιχειρήσεων 

ΒΙΠΕ Λάρισας κ. Ευάγγελο Γκάγκο, ο οποίος, αφού παρουσίασε την ΒΙΠΕΛ, 

αναφέρθηκε στο κύριο πρόβλημα που ταλανίζει τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και 

αφορά τον εκσυγχρονισμό των περιφερειακών υποδομών που εξυπηρετούν τις 

ανάγκες της τοπικής βιομηχανίας, με έμφαση στην ανάπτυξη έργων των ΒΙΠΕ με τα 

κεντρικά δίκτυα υποδομών. 

 

Στις 08/02 οι Γενικοί Διευθυντές συναντήθηκαν με τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη 

Θεσσαλίας κ. Βασίλη Πινακά, ο οποίος ανέφερε πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

υλοποίησε μια σειρά από έργα και προγράμματα που αφορούν την 

επιχειρηματικότητα,για δράσεις ενίσχυσης της οικονομίας, των επιχειρήσεων, του 

ψηφιακού μετασχηματισμού.Το ΕΣΠΑ συνέβαλε καθοριστικά στη γενικότερη 

πολιτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων της 

πανδημίας, και μέλημά της είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας και της 

προσέλκυσης επενδύσεων.  

 

Την ίδια ημέρα,πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΣΘΕΒ με τον 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθ. Ζήση Μαμούρη με τον οποίο έγινε 

ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

Η συνεργασία μεταξύ Επιχειρηματικών Φορέων και Πανεπιστημίων, η ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώρα 

δραστηριοποίησή τους και η από κοινού ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών θα 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της έρευνας, 

καθώς και στην εξοικείωση των νέων επιστημόνων με την επιχειρηματική σκέψη. 



 

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το JoistInnovationParkκαι να 

ενημερωθούν από τον Πρόεδρό του,κ. Τάσο Βασιλειάδη, για το ρόλο που πρόκειται 

να διαδραματίσει. Ένα έργο που φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε πάρκο επιχειρηματικής 

καινοτομίας με στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος  επιχειρηματικότητας και 

κόμβου σύνδεσης της καινοτομίας στην Ελλάδα και τον κόσμο γενικότερα. 

 

Στις συναντήσεις συμμετείχαν οι Γενικοί Διευθυντές:του ΣΕΒ σύνδεσμος 

επιχειρήσεων και βιομηχανιών, κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος,του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ), κα Φρόσω Δαγλαρίδη, του 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας 

(ΣΕΒΠΕΔΕ), κ. Νίκος Κοτσώνης, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά 

(ΣΒΑΠ), κα Κατερίνα Ριμποπούλου και ο Διοικητικός Προϊστάμενος του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), κ. Φώτης Τσολάκος.  Επίσης, συμμετείχαν ο 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, ΔρΓιώργος Ξηρογιάννης και η 

SeniorAdvisor Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής 

Πολιτικής του ΣΕΒ, Δρ Μαρία Μποζούδη. 
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