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ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα. 
Προσελκύουμε επενδύσεις στον τόπο μας» 

  

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 02 Ιουνίου 
2022, τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, αλλά και επιχειρήσεις, οι 

οποίες προχώρησαν σε επενδύσεις εν μέσω οικονομικής και υγειονομικής κρίσης. 
  

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, η 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας 

& Εξωστρέφειας Βαγγέλης Κούκουζας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Γιάννης 

Περγαντάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Κώστας Γαλάνης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
Σπύρος Νικολάου. 

  
Ειδικότερα, επισκέφτηκαν τις επιχειρήσεις Ε.Α.Β., Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, INTERTRADE HELLAS 

ΑΒΕΕ (Softex), όπου ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και συνομίλησαν με τις διοικήσεις, 

αλλά και με εργαζομένους για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό κάθε επιχείρησης. 
  

«Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και πολύ περισσότερο 
τις επιχειρήσεις εκείνες που επενδύουν, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και εισόδημα για τους 
συμπολίτες μας. Είναι πολλές, δίνουν δύναμη στον τόπο μας και σήμερα επισκεφθήκαμε τρεις 
από αυτές. 
  
»Για να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και να προσελκύσουμε επενδύσεις, δουλεύουμε σε 
τέσσερις άξονες: Εξωστρέφεια, δηλαδή το σύνολο των δράσεων προβολής και προώθησης 
τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις. 
Λειτουργία υπηρεσιών. Δημόσια έργα υποδομής, τα οποία συμβάλλουν και στην ανάπτυξη της 
περιφερειακής μας οικονομίας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός. 

 
Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Βαγγέλης Κούκουζας 

τόνισε: «Όλοι εμείς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δουλεύουμε εντατικά και με κάθε 
χρηματοδοτικό και επενδυτικό εργαλείο, που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να 
στηρίξουμε την ανασύνταξη της παραγωγικής βάσης της χώρας μας,  η οποία γίνεται όλο και 
πιο εξωστρεφής και ανταγωνιστική. 
 
»Στηρίζουμε τον προεξέχοντα και σημαντικό ρόλο της βιομηχανίας μας στο ΑΕΠ της χώρας. 
Προερχόμαστε από τα σπλάχνα της επιχειρηματικότητας και είμαστε στο πλευρό κάθε 
επιχειρηματία, γιατί θέλουμε τη βιομηχανία της Στερεάς Ελλάδας πιο ανταγωνιστική, πιο 
ανθεκτική, πιο αξιόπιστη έναντι του ευρύτερου Ευρωπαϊκού, αλλά και του Παγκόσμιου 
ανταγωνισμού». 


