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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση ΣΕΒ - ΣΒΣΕ
«Αναπτυξιακά - Χρηματοδοτικά εργαλεία 2023-2027: Η επόμενη ημέρα»
Στο επίκεντρο η άμεση και αποτελεσματική αξιοποίηση
των χρηματοδοτικών ευκαιριών για την ελληνική βιομηχανία.
Με στόχο να δοθεί στοχευμένη πληροφόρηση στις επιχειρήσεις για τα αναπτυξιακά-χρηματοδοτικά εργαλεία που
μπορούν να αξιοποιήσουν σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, πράσινης οικονομίας και περιφερειακής
ανάπτυξης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών
συνδιοργάνωσαν εκδήλωση-συζήτηση, με θέμα: «Αναπτυξιακά-Χρηματοδοτικά εργαλεία 2023-2027: Η επόμενη
ημέρα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία, στο Καπανδρίτι (στο κτήμα «ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ» ΚΩΣΤΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗ), χθες (Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022), στο πλαίσιο της 40ης Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΣΕ, ενώ παράλληλα,
η εκδήλωση μεταδόθηκε και μέσω livestreaming. Στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές
προκλήσεις και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο
καθώς και το αποτύπωμά τους στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και σε αυτό
συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννης Τσακίρης και ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, με συντονιστή τον Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ, Δρ. Γιώργο Ξηρογιάννη. Στο δεύτερο
πάνελ συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο και τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία
χρηματοδότησης επενδύσεων, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), κ. Ορέστη Καβαλάκη, και του Αντιπροέδρου της Ένωσης Ελληνικών
Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Leasing, κ. Ζαχαρία Βλάχου, με
συντονιστή το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του ΣΒΣΕ, κ. Ανδρέα Λουκάτο.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, απευθύνοντας ψηφιακό χαιρετισμό,
στάθηκε στην κρισιμότητα της αξιοποίησης των πόρων και των χρηματοδοτικών εργαλείων, επισημαίνοντας ότι «έχει
ιδιαίτερη σημασία να αποφύγουμε λάθη και καθυστερήσεις του παρελθόντος, ώστε να αξιοποιήσουμε, παρά απλά
να απορροφήσουμε τους πόρους». Ο κ. Βιδάλης αναφέρθηκε στην εκδήλωση, ως μία ακόμα δράση που σφραγίζει
τις κοινές επιδιώξεις και στόχους του ΣΕΒ και του ΣΒΣΕ και έδωσε έμφαση στην υποστήριξη του ΣΕΒ προς τις
επιχειρήσεις, με στόχο την αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα. Τέλος, όπως
τόνισε, οφείλουν όλοι να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά, γιατί τότε μόνο θα μεγιστοποιηθεί το αναπτυξιακό
αποτέλεσμα των χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού
νόμου, με επωφελή αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία συνολικά.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και οικοδεσπότης της εκδήλωσης κ. Πάνος Λώλος, αφού
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχάριστε θερμά τους συμμετέχοντες ομιλητές, επεσήμανε τη σημασία της
συνεργασίας του ΣΒΣΕ και του ΣΕΒ, τονίζοντας πως «τα ζητήματα που συζητούνται είναι ιδιαιτέρως σημαντικά τόσο
για τις εταιρείες μέλη του Συνδέσμου όσο και για την περιφερειακή ανάπτυξη».
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννης Τσακίρης, τόνισε ότι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση
ουσιαστικά εξελίσσεται μπροστά μας και αφορά τη διασύνδεση των ανθρώπων, των μηχανών και των ευφυών
τεχνολογιών, με σεβασμό πάντα προς το περιβάλλον. Ο κ. Τσακίρης επισήμανε ότι για τις επιχειρήσεις αποτελεί
σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, αλλά και επιβίωσης και πρόσθεσε ότι στο χώρο ειδικά
των επιχειρήσεων, η μετάβαση στο νέο πλαίσιο προϋποθέτει την αντιμετώπιση πολυάριθμων προκλήσεων, τόσο
καθαρά τεχνολογικής φύσεως, όσο και γενικότερης νοοτροπίας απέναντι στην αναγκαιότητα των αλλαγών.
Επισήμανε δε ότι ο αριθμός και το εύρος των προκλήσεων αυτών είναι μεγαλύτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
οι οποίες -σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες- ξεκινούν την κούρσα της τεχνολογικής προσαρμογής από μειονεκτικό
σημείο σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και γι’ αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιληφθούν πως οι
δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, εφόσον πραγματοποιηθούν άμεσα και στοχευμένα, θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και
ανταγωνιστικότητά τους. Πρόσθεσε, τέλος, ότι οι δράσεις ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού του νέου ΕΣΠΑ
2021-2027 σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζουν την ψηφιακή και πράσινη αναβάθμιση με τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας, διοχετεύοντας ταυτόχρονα τους ευρωπαϊκούς πόρους, με κριτήρια τόσο τις διαφορετικές
ανάγκες των ΜμΕ, όσο και την τεχνολογική ένταση της κάθε επένδυσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακίρης
«το ΕΣΠΑ αλλάζει. Η χώρα μας αλλάζει με αρωγό τους κοινοτικούς πόρους του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027».
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός ανέφερε ότι «στην εξαιρετική εκδήλωση των ΣΕΒ και ΣΒΣΕ
μιλήσαμε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιόδου 2023 – 2027 και την επόμενη ημέρα της βιομηχανίας και της
επιχειρηματικότητας, για την οποία έχουμε ήδη εξασφαλισμένα 54.000.000 ευρώ, από το νέο μας ΕΣΠΑ». Ο κ. Σπανός
πρόσθεσε ότι, κονδύλια ύψους 108.000.000 ευρώ θα διατεθούν για κρίσιμες αναπτυξιακές υποδομές, ενώ τόνισε
εμφατικά ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχωρά σε μια τεράστια σε μέγεθος και αξία επένδυσης, την ΟΧΕ
Ασωπού με το Βιομηχανικό πάρκο εξυγίανσης Οινοφύτων, το οποίο έρχεται να αποδείξει ότι Ανάπτυξη και Περιβάλλον
δεν είναι αντίπαλοι, αλλά συνοδοιπόροι στην υπηρεσία του ανθρώπου.
Στην τοποθέτησή του ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(Σ.Δ.Ι.Τ. κ. Ορέστης Καβαλάκης, τόνισε: «Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του καθεστώτος
«Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα», το οποίο ήταν και το πρώτο θεματικό καθεστώς που βγήκε στον αέρα μετά
την ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού νόμου. Υποβλήθηκαν 401 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού επενδυτικού
κόστους άνω του 1 δισ. ευρώ, με αιτούμενες ενισχύσεις 470 εκ. ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη
των επιχειρήσεων στα αναπτυξιακά εργαλεία που αναπτύσσουμε. Δουλεύουμε εντατικά για να υπερβούμε τις
προσδοκίες και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και συνεκτικό πλαίσιο για την υλοποίηση των επενδύσεων στη
χώρα μας».
Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, κ. Ζαχαρίας Βλάχος, στο πλαίσιο
του πάνελ, με θέμα: «Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τραπεζικά εργαλεία:
Αναπτυξιακά εργαλεία χρηματοδότησης επενδύσεων», παρουσίασε τα πλεονεκτήματα υπαγωγής στον νέο
Αναπτυξιακό Νόμο για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
Χορηγοί του κοινού Workshop ήταν: Μεγάλοι Χορηγοί οι εταιρίες ElvalHalcor και SABO, Χορηγοί οι
εταιρείες ΑΡΜΟΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, IMERYS
ΒΩΞΙΤΕΣ και ΑΡΧΕΤΥΠΟ, Υποστηρικτές
η ELVAL
COLOUR, η MAILLIS η ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ, η SEPTONA, η VIOMAL, η EUROPA PROFIL και η e-CODOMH,
ενώ Χορηγός Επικοινωνίας ήταν το STAR Κεντρικής Ελλάδος.
Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=gOcGIVBeFfc

