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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ο Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και 

εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημήτρης Βουρδανος εκπροσώπησε την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο συνέδριο με θέμα «Επανεκκίνηση της 

Ελληνικής Οικονομίας @ το Νέο Πρότυπο Επιχειρηματικότητας», που 

πραγματοποιήθηκε με συνεργασία του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, του 

συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και του Ινστιτούτου 

Επιχειρηματικότητας και αϋφόρου ανάπτυξης, την 3η Οκτωβρίου στο 

Συνεδριακό Χώρο της Εκκλησιαστικής Διακονίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. 

Στις εργασίες του συνεδρίου επίσης συμμετείχαν ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Οικονομικών κ.Χρήστος Σταϊκούρας, ο Κων/νος Μίχαλος 

Πρόεδρος ΚΕΕΕ, ο Νικόλαος Κουδούνης, Πρόεδρος Συνδέσμου βιομηχανιών 

Στερεάς Ελλάδας, ο Βασίλης Περγάλιας Δήμαρχος Τανάγρας, ο Κώστας 

Παπαθανασίου Υποδιοικητής ΙΚΑ, ο Παναγιώτης Αγνιάδης, Πρόεδρος 

Επιμελητηρίου Βοιωτίας και πολλοί εκπρόσωποι της Επιχειρηματικής 

Κοινότητας Βοιωτίας, όπου ανέλυσαν στις ομιλίες τους το γεγονός ότι η 

ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσα από καινοτόμες δράσεις αποτελεί 

μοναδικό δρόμο διεξόδου της χώρας από την σημερινή οικονομική κρίση. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Στερεάς Ελλάδας Δημήτρης Βουρδάνος στην 

τοποθέτηση του επισήμανε ότι, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα σταθεί 

αρωγός σ’ αυτήν την προσπάθεια με την δημιουργία δομών υποστήριξης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας εστιάζοντας στην 

εξωστρέφεια. 



Ειδικότερα αναφέρθηκε στην στρατηγική της Περιφέρειας να 

δημιουργήσει Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα υλοποιεί 

μέσα από διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους αρμόδιους φορείς 

(Επιμελητήρια, Επαγγελματικές ενώσεις) και την συμμετοχή των τοπικών 

κοινωνιών, καθώς επίσης θα βοηθά στη δημιουργία ενεργειών και δράσεων 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 

του γεωργικού τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της 

απασχόλησης, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. 

Συνεχίζοντας ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι δρομολογούμε επίσης 

την δημιουργία μιας νέας δομής, του «Επενδύστε στην Καρδιά της Ελλάδας», 

η οποία θα έχει σαν αποστολή να προσελκύει, να υποδέχεται, να προωθεί, να 

υποστηρίζει και να διατηρεί επενδύσεις στην Στερεά Ελλάδα από ‘Ελληνες και 

διεθνείς επενδυτές. 

Κλείνοντας ανέφερε ότι σκοπός της νέας δομής είναι να προωθεί τη 

Στερεά Ελλάδα διεθνώς ως ελκυστικό επενδυτικό και τουριστικό προορισμό, 

εφαρμόζοντας στρατηγικές εξωστρέφειας μέσω διεθνών δράσεων marketing 

και ενημερωτικών εκδηλώσεων.  


