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ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ 

 

ΛΑΜΙΑ 19/5/2012 

 

Κυρίες και κύριοι….. 

Αγαπητοί προσκεκληµένοι, 

Φίλες/Φίλοι 

 

Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την 

ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή µας για τη 

σηµερινή ηµερίδα, για να µιλήσουµε για θέµατα 

τεχνογνωσίας που αφορούν την εξωστρέφεια 

της επιχειρηµατικότητας . Ιδιαίτερα ευχαριστώ 

για τη συµµετοχή τους, τους εκλεκτούς 

εισηγητές και ειδικά τους συµβούλους 

οικονοµικών και εµπορικών υποθέσεων του 

Υπουργείου Εξωτερικών, τον εκπρόσωπο του 
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Ελληνικού Οργανισµού Προώθησης Εξαγωγών 

και τον εκπρόσωπο του Εθνικού φορέα 

Επενδύστε στην Ελλάδα. 

 

Στόχος της σηµερινής µας συνάντησης είναι να 

επικοινωνήσουµε, να ενηµερωθούµε και να 

συζητήσουµε για την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, που είναι 

κύριος µοχλός για την ανάκαµψη και τη βιώσιµη 

προοπτική της ελληνικής οικονοµίας. 

 

Η αποψινή ηµερίδα, αποτελεί τη συνέχεια µιας 

σειράς ηµερίδων για θέµατα αγροτικής 

ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας, που 

έχουµε διοργανώσει ως Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, µε πρωτεργάτη τον 

Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης  

Σταµάτη Καπελέρη και τη συνδροµή των 

στελεχών των υπηρεσιών. 
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Οι ηµερίδες αυτές είναι µια διαρκής και ανοιχτή 

επικοινωνία της Περιφέρειας µε όλους όσους 

δραστηριοποιούνται στην αγροτική παραγωγή 

και επιχειρηµατικότητα και έχουν ως σηµείο 

αναφοράς την προσπάθεια εφαρµογής ενός 

ολοκληρωµένου σχεδίου για την ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τοµέα, που περιλαµβάνει το 

καλάθι των αγροτικών προϊόντων της Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

Εκπονήσαµε λοιπόν ένα συγκροτηµένο και 

πλήρες σχέδιο που δίνει νέες προοπτικές στον 

πρωτογενή τοµέα. Ένα σχέδιο που 

φιλοδοξούµε να γίνει κτήµα όλων και να 

αποτελέσει µε την εφαρµογή του, µια νέα 

πραγµατικότητα για τον τόπο µας και τη 

δυναµική των προϊόντων του. 

 

Εστιάζοντας σήµερα στην εξωστρέφεια της 

επιχειρηµατικότητας, επιδιώκουµε να 

αναδείξουµε µια στρατηγική, µια πορεία, µια 



 4 

κατεύθυνση, τουλάχιστον για τη συγκράτηση 

της ύφεσης, και – γιατί όχι;- για την έξοδο από 

αυτήν. 

Είναι άλλωστε σαφές ότι, η οικονοµική 

εξωστρέφεια παράγει θέσεις εργασίας, εισάγει 

και εξάγει γνώση και τεχνολογία, και προσθέτει 

στην εγχώρια οικονοµία συνθήκες 

ανταγωνισµού. ∆ηµιουργεί δηλαδή, σε 

συνδυασµό µε µια υγιή εσωτερική ζήτηση, 

συνθήκες οικονοµικής σταθερότητας 

συµβάλλοντας σε ένα ισορροπηµένο 

αναπτυξιακό πρότυπο. 

 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 

Η εξωστρέφεια πρέπει να ενσωµατωθεί στον 

τρόπο σκέψης µας, πρέπει να εµπεδωθεί ως 

κύριο και διαρκές χαρακτηριστικό της ελληνικής 

οικονοµίας. 

 

Με αφορµή τη σηµερινή ηµερίδα οφείλουµε 

όλοι, η πολιτεία πρωτίστως, οι κοινωνικοί και 
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οικονοµικοί εταίροι, καθώς και οι φορείς , να 

πάψουµε να σκεφτόµαστε µε όρους 

παρελθόντος, να αντικρίσουµε κατάµατα την 

πραγµατικότητα και να προχωρήσουµε 

µπροστά.  

 

Εξάλλου, αυτό ήταν και το κύριο µήνυµα της 

πρωινής συνεδρίας που αφορούσε στη 

σύσταση αγροδιατροφικής σύµπραξης σε 

επίπεδο Περιφέρειας, ενός καθοριστικού 

εργαλείου για την ανάδειξη , προβολή και 

προώθηση των διατροφικών προϊόντων της 

Περιφέρειάς µας , όπως αυτά  περιγράφονται 

στο  Επιχειρησιακό µας Σχέδιο  για την  

ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα. 

 

Η λογική της συµµετοχής όλων έχει ως 

αφετηρία την αναγνώριση της δοµής και 

λειτουργίας της αγροδιατροφικής αλυσίδας και 

κατ’ επέκταση της αναγκαιότητας για  

ολοκληρωµένη διαχείριση της αλυσίδας αυτής. 
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Είναι , ασφαλώς, καθοριστικής σηµασίας και η 

συνδροµή των ίδιων των φορέων του 

εξαγωγικού κλάδου στην προσπάθεια 

ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας , πέραν του 

γεγονότος που καταβάλλεται για την ανάπτυξη 

ενός νέου µοντέλου για την αγροτική οικονοµία 

του τόπου µας. Κύριοι στόχοι αυτών των 

προσπαθειών είναι να βελτιωθεί η εικόνα της 

χώρας στο εξωτερικό, να ενισχυθούν οι 

εξαγωγές των αγροτικών µας προϊόντων, να 

τονωθεί η ελληνική επιχειρηµατικότητα και να 

προβληθεί η Ελλάδα σαν γαστρονοµικός και 

τουριστικός προορισµός , αλλά και ως τόπος 

παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.  

 

Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη έµφαση στην 

αύξηση της προστιθέµενης αξίας των εξαγωγών 

µας, , όπως στη µεταποίηση πρωτογενών 

προϊόντων σε εξαγώγιµα προϊόντα 

πολλαπλάσιας προστιθέµενης αξίας.  
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Με αυτό τον τρόπο µπορεί ο πρωτογενής 

τοµέας των τροφίµων, να αναπτυχθεί 

περαιτέρω, ενώ ο εγχώριος βιοτεχνικός και 

βιοµηχανικός κλάδος να ενισχυθεί µε 

επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Κλείνοντας το χαιρετισµό µου, θέλω να 

διαβεβαιώσω όλους, πως µέσα σ΄αυτό το 

ασφυκτικό οικονοµικό περιβάλλον, µέσα στα 

γραφειοκρατικά στεγανά και τις δυσκαµψίες της 

δηµόσιας διοίκησης, η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας αναζητά, διεκδικεί  και αναδεικνύει 

νέες δυνατότητες που θα δώσουν διέξοδο και 

ώθηση στον τόπο και στην κοινωνία. 

 

Αξιοποιούµε όλες τις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες 

και ενεργοποιούµε πλήρως το ΕΣΠΑ, έτσι ώστε 

κάθε διαθέσιµο κονδύλι να πηγαίνει στις 

ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας. ∆εσµευτήκαµε 

από την αρχή της ανάληψης της αρµοδιότητας 
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του ΕΣΠΑ, τον περασµένο Ιούλιο, ότι θα είµαστε 

δραστήριοι και αποτελεσµατικοί. Και το 

καταφέραµε : Κλείσαµε το 2011 µε πρωτιά στην 

απορροφητικότητα του περιφερειακού µας 

προγράµµατος. Πρωτιά που κρατάµε και 

διευρύνουµε, αφού τα πρόσφατα στοιχεία του 

Υπουργείου Ανάπτυξης κατατάσσουν τη Στερεά 

Ελλάδα στην κορυφή, µε ποσοστό 

απορροφητικότητας 57,57 %. 

 

Αυτή λοιπόν η υψηλή απορροφητικότητα, είναι 

ο πιο αδιάψευστος µάρτυρας ότι εργαζόµαστε 

µεθοδικά και συστηµατικά, έτσι ώστε να µην 

µένει ούτε ένα ευρω αναξιοποίητο, ούτε ένα 

ευρώ έξω από την αγορά της Στερεάς Ελλάδας. 

 

Παράλληλα αυτές τις µέρες, καρποφόρησαν οι 

συνεχείς µας παρεµβάσεις για αναθεώρηση της 

αντιµετώπισης της Περιφέρειάς µας τη νέα 

προγραµµατική περίοδο 2014-2020, δηλαδή το 

νέο ΕΣΠΑ. 
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Κατ΄επανάληψη προτείναµε και υποστηρίξαµε 

τόσο προς τον Επίτροπο Περιφερειακής 

Πολιτικής, όσο και προς την Ελληνική 

Κυβέρνηση, τη δηµιουργία ενδιάµεσης 

κατηγορίας Περιφερειών (περιφέρειες σε 

µετάβαση µεταξύ του 75-90 % του µέσου όρου 

της ΕΕ), σε συγκλίνουσα κατεύθυνση µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά Κράτη Μέλη. 

 

∆ιεκδικήσαµε σθεναρά την καθιέρωση αυτής 

της πρότασης, έτσι ώστε για την κατανοµή των 

κονδυλίων να ληφθούν υπόψη δεδοµένα που 

ανταποκρίνονται στην πραγµατική κατάσταση 

του επιπέδου ζωής της Στερεάς Ελλάδας, όπως 

τα αποτελέσµατα της παρατεταµένης ύφεσης, η 

ανεργία, η ύπαρξη αποµακρυσµένων, ορεινών 

περιοχών, η µείωση της οικονοµικής 

δραστηριότητας, αλλά και παράλληλα οι 

δυνατότητες αξιοποίησης νέων ευκαιριών και 

αντιµετώπισης των αναγκών µας, έτσι ώστε να 

προχωρήσουµε πιο δυνατοί στις συνθήκες που 

διαµορφώνονται για τη χώρα µας.   
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Σήµερα, ξεκινάµε τον σχεδιασµό του νέου ΕΣΠΑ 

2014-2020 µε πολύ καλύτερους όρους, αφού η 

πρώτη εγκύκλιος για την κατάρτιση του νέου 

προγράµµατος, που εκδόθηκε πρόσφατα από 

το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθιερώνει ενδιάµεση 

κατηγορία περιφερειών στην οποία 

συµπεριλαµβάνεται και η Στερεά Ελλάδα. 

Θεσµοθετεί δηλαδή την πρόταση που 

προωθήσαµε και υποστηρίξαµε όλο το 

διάστηµα των διαβουλεύσεων. 

 

Κι αυτό είναι µια πολύ ικανοποιητική, µια πολύ 

θετική εξέλιξη, αφού πλέον η Στερεά Ελλάδα 

αντιµετωπίζεται µε τις πραγµατικά 

επικρατούσες παραµέτρους, δηλαδή τις 

παραµέτρους τις κρίσιµης οικονοµικής 

συγκυρίας, που επιβάλλουν µεγαλύτερη 

ενίσχυση, τόσο σε οικονοµικά µεγέθη, όσο και 

σε διευρυµένο πεδίο επιλέξιµων δράσεων. 
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Εποµένως, ο σχεδιασµός του νέου ΕΣΠΑ για τη 

Στερεά Ελλάδα ξεκινά µε πολύ καλύτερες 

προϋποθέσεις, αφού κατ΄αρχήν διορθώνονται 

οι αστοχίες της περιόδου 2007 – 2013, που 

οδήγησαν την Περιφέρειά µας στο Στόχο 2 της 

ανταγωνιστικότητας και οι περιορισµοί των 

χρηµατοδοτήσεων δεν µας επέτρεψαν να 

καλύψουµε τις µεγάλες ανάγκες του τόπου µας. 

 

Εµείς, ως Περιφέρεια, κινηθήκαµε ήδη έγκαιρα 

και αποτελεσµατικά, κατοχυρώνοντας µια νέα 

αφετηρία για τη Στερεά Ελλάδα, ενώ παράλληλα 

είµαστε έτοιµοι να εκπονήσουµε το νέο 

περιφερειακό µας πρόγραµµα 2014-2020, 

αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται 

και ενδυναµωµένοι να αντιµετωπίσουµε τη 

δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο τόπος µας 

και οι πολίτες. 
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Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,  

Οι καιροί που ζούµε απαιτούν να αναζητούµε 

νέους δρόµους και να δυναµώσουµε τις 

προσπάθειές µας για να πετύχουµε το καλύτερο 

για την κοινωνία. 

Γι΄αυτό ας προσπαθήσουµε να µην 

προσπεράσουµε καµία ευκαιρία, ας µην 

αφήσουµε τις δυσκολίες να αποτελέσουν 

τροχοπέδη στις δυνατότητές µας. 

 

Με την πεποίθηση ότι σήµερα µπορούµε να 

αποκοµίσουµε πολλά και ενδιαφέροντα, 

ευχαριστώ ακόµα µια φορά τους εκλεκτούς 

προσκεκληµένους, το στενό µου συνεργάτη 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Σταµάτη Καπελέρη και τα 

στελέχη των υπηρεσιών, όλους εσάς που είστε 

µαζί µας και εύχοµαι καλή επιτυχία στις 

εργασίες της ηµερίδας. 


