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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Συνάντηση ΣΕΒ με τους Περιφερειακούς Βιομηχανικούς Συνδέσμους στην Πάτρα. 
 

• Στο επίκεντρο η μακροχρόνια βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη της περιφέρειας.  

• Η αναβάθμιση της βιομηχανίας και των υποδομών, η ενίσχυση της ρευστότητας και η 
αξιοποίηση των πόρων για καινοτομία, ψηφιακό μετασχηματισμό και κυκλική οικονομία, η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και η προσέγγιση επιχειρήσεων και κοινωνίας στις βασικές 
προτεραιότητες.  

 
Με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδας (ΣΕΒΠΕΔΕ) πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των 
Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων μελών του ΣΕΒ, στην Πάτρα, στις 8 και 9 Ιουλίου 2021.  
 
Στη συνάντηση τέθηκαν από τους βιομηχανικούς συνδέσμους οι κοινές προτεραιότητες για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας, που είναι: 

• Πρώτον, η άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας και η στήριξη της ρευστότητας των 
μικρότερων επιχειρήσεων στην περιφέρεια.  

• Δεύτερον, η επίσπευση μεταρρυθμίσεων στη χωροταξία και τις αδειοδοτήσεις στη 
μεταποίηση, με στόχο τη διευκόλυνση και προσέλκυση επενδύσεων στην περιφέρεια.  

• Τρίτον, ο εξορθολογισμός του κόστους ενέργειας σε ολόκληρη την Επικράτεια.  



• Τέταρτον, η ετοιμότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν παραγωγικά τους πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, με άξονες τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την 
καινοτομία και την κυκλική οικονομία.  

• Πέμπτο, η ανάπτυξη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες σε κάθε 
περιφερειακό οικοσύστημα για την καλύτερη σύνδεση μεταξύ παραγωγής και αγοράς 
εργασίας.  

• Έκτο, τον εκσυγχρονισμό των περιφερειακών υποδομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της 
τοπικής βιομηχανίας, με έμφαση στις συνδέσεις των ΒΙΠΕ με τα κεντρικά δίκτυα υποδομών 
και τις εμπορικές πύλες της χώρας.  

• Ενώ, αναδείχθηκε ομόφωνα η ανάγκη ενεργοποίησης των επιχειρήσεων για τη στήριξη της 
τοπικής οικονομίας και των τοπικών κοινοτήτων. 

 
Στη συζήτηση συμμετείχε ο Ειδικός Γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, 
κος Φώτης Κουρμούσης, που αναφέρθηκε στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων προς το 
δημόσιο και τις τράπεζες, όπως και η Δρ Φαίη Μακαντάση, Επικεφαλής Ερευνών της διαΝΕΟσις, 
παρουσιάζοντας έρευνα για την αγορά ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον, σε συνάντηση με τον 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κο Νεκτάριο Φαρμάκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη 
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κο Φωκίωνα Ζαΐμη, συζητήθηκε το Περιφερειακό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025.  
 
Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι των βιομηχανικών συνδέσμων συναντήθηκαν με τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστο Μπούρα, και τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθ. 
Παναγιώτη Δημόπουλο, και συζήτησαν μαζί τους για τον πολύ επιτυχημένο πρώτο κύκλο 
βιομηχανικών διδακτορικών, όπως και για τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα. Με την ευκαιρία της συνάντησης υπογράφηκε Σύμφωνο επέκτασης της ήδη 
υπάρχουσας συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τον ΣΕΒΠΕΔΕ για το θέμα.  Επιπλέον, 
αναφέρθηκε και η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest 
(Patras IQ), που θα πραγματοποιηθεί για 7η συνεχόμενη χρονιά τον προσεχή Οκτώβριο. 
 
Χαιρετίζοντας τους συμμετέχοντες, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κος 
Ευθύμιος Βιδάλης, τόνισε ότι «παρά τα εμπόδια που μας βάζει η πανδημία, ο ΣΕΒ συνεχίζει να 
επενδύει στο μέλλον της περιφέρειας, με όχημα την γόνιμη συνεργασία του με τους περιφερειακούς 
βιομηχανικούς συνδέσμους. Με κοινές ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, κοινές προτάσεις, 
και κοινές πρωτοβουλίες, στόχος μας είναι να ενισχυθεί κι άλλο αυτή η σχέση τους ερχόμενους 
μήνες, που οι προκλήσεις θα ενταθούν, καθώς ο χρόνος για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ θα αρχίσει να τρέχει. Φιλοδοξία μας  είναι να παράγουν το βέλτιστο 
αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο, σε κάθε γωνιά της 
πατρίδας μας.» 
 
Από πλευράς του, ο οικοδεσπότης της συνάντησης Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, κος Κλεομένης 
Μπάρλος, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους σημείωσε ότι «η συνάντηση των Γενικών 
Διευθυντών των Βιομηχανικών Συνδέσμων, σηματοδοτεί και τονίζει τη σημασία που έχει η στενότερη 
δυνατή συνεργασία μας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Θα πρέπει επίσης, εμφατικά να 
τονίσω, ότι οι κοινοί μας στόχοι είναι αυτή τη στιγμή, περισσότερο από ποτέ, ταυτόσημοι με τους 
εθνικούς μας στόχους. Για αυτό εύχομαι την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στην σύνοδο αυτή και 
εύχομαι στην εξέλιξή της σε μακροχρόνιο θεσμό.» 
 
Στις συναντήσεις συμμετείχαν οι Γενικοί Διευθυντές του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), του Συνδέσμου 
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 



Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕΔΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Αττικής και Πειραιά (ΣΒΑΠ), και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. 
 

 


