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ΧΑΛΚΙΔΑ 21 5 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Στη συνεδρίαση, είχαν
προσκληθεί και συμμετείχαν, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Ιωαν. Τσακίρης, ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, o Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας
Στερεάς Ελλάδας κ. Κων. Καραγιάννης καθώς και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος
Καββαθάς. Το Επιμελητήριο Ευβοίας εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας
κ.Γιάννης Γεροντίτης καθώς επίσης και η κα Παρασκευή Αγιοστρατίτη εκπρόσωπος στο ΠΕΣ
Στερεάς Ελλάδας και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ.Ιωάννης Τσακίρης επικεντρώθηκε στα
βασικά χαρακτηριστικά και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Τόνισε ότι
η πιο σημαντική καινοτομία του νέου ΕΣΠΑ είναι οι ανοικτές προσκλήσεις και ότι τα
επενδυτικά σχέδια, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης στην πρόσκληση, θα προχωρούν με τη
διαδικασία του FIFO -δηλαδή με σειρά προτεραιότητας, First-In First-Out. Επίσης επεσήμανε
ότι στο νέο ΕΣΠΑ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη, ψηφιακή και κοινωνική
επιχειρηματικότητα. Τέλος, αναφέρθηκε στην σημαντικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης για την
αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας.
Στον αναπτυξιακό ρόλο του νέου ΕΣΠΑ αναφέρθηκε και ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός καθώς και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος

Καββαθάς

τονίζοντας την ανάγκη στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό,
διατυπώθηκε η ανάγκη για προκήρυξη νέου προγράμματος για την «Ενίσχυση Μικρών και πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», οι προοπτικές ανάπτυξης των
επιχειρήσεων στη μετά covid εποχή, καθώς επίσης τα μέτρα και τα κριτήρια που θα
διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων-μελών, ο
ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων, η διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις καθώς και τα υπό
αξιολόγηση Περιφερειακά Προγράμματα.
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Τέλος πραγματοποιήθηκε και η παράδοση παραλαβή Προεδρίας του Π.Ε.Σ. Στερεάς
Ελλάδας στο Επιμελητήριο Ευρυτανίας και στον Πρόεδρό του κο Χρ. Τσάμπρα, όπως έχει
ορισθεί από την αρχή της θητείας του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδος.
Από πλευράς του Επιμελητηρίου Ευβοίας, ο Πρόεδρος κ.Γιάννης Γεροντίτης μεταξύ των
άλλων μέτρων που ανέφερε για την ανάκαμψη της οικονομίας, πρότεινε την κατάργηση της
Δημοτικής Ενημερότητας για το έτος 2021, την αλλαγή νομοθεσίας για την παραχώρηση
Αιγιαλού -Παραλίας καθώς και την μηνιαία καταβολή της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ στις
επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
Η κα Παρασκευή Αγιοστρατίτη εκπρόσωπος στο ΠΕΣ Στερεάς Ελλάδας και Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος και πρότεινε μεταξύ των άλλων την άμεση ενίσχυση της
ρευστότητας στο λιανεμπόριο για ισόρροπη και βιώσιμη επανεκκίνηση του λιανεμπορίου μέσω
ενός Προγράμματος Επανεκκίνησης του Λιανεμπορίου, ανάλογο των προγραμμάτων που ήδη
έχουν ανακοινωθεί μέσω ΕΣΠΑ για την εστίαση, τους παιδότοπους και τα γυμναστήρια.
Οι τεκμηριωμένες προτάσεις που ετέθησαν από το Επιμελητηρίου Ευβοίας θα
συμπεριληφθούν στις συνολικές προτάσεις που θα αποστείλει το Περιφερειακό Επιμελητηριακό
Συμβούλιο στα αρμόδια Υπουργεία για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Επιμελητήριο Ευβοίας
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