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Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ  
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΤΗΛ. 24210/29407 - 8 FAX 24210/26394 

 
      ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

      Παράκληση να δημοσιευθεί 

      Ημερομηνία: 23/10/2016 

 
 

 

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και 

Κεντρικής Ελλάδος, υποδέχθηκε στα γραφεία του στον Βόλο, τον Γενικό Γραμματέα 

Ιδιωτικών & Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & 

Τουρισμού κ. Λόη Λαμπριανίδη σε μία συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της 

Διοίκησης του Συνδέσμου. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Λαμπριανίδης έκανε μία σύντομη παρουσίαση 

του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου τονίζοντας τις βελτιώσεις που έχουν γίνει σε σχέση 

με τα προηγούμενα καθεστώτα, οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν το 

επιχειρηματικό περιβάλλον και την προσέλκυση επενδύσεων. Από την πλευρά του ο 

Σύνδεσμος έθεσε υπόψιν του Γενικού Γραμματέα θέματα τα οποία απασχολούν τον 

επιχειρηματικό κόσμο και πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την υλοποίηση του 

Νόμου, ενώ υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για γρήγορη αποπληρωμή των 

ενισχύσεων που οφείλονται για ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια προηγούμενων 

αναπτυξιακών νόμων και ταχεία ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου.  

Αναλυτικότερα, τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν, μεταξύ άλλων: 

Πρώτο, τη τακτοποίηση των οφειλομένων στις επιχειρήσεις για τα παλαιότερα έργα 

και την έναρξη υποβολής των νέων προτάσεων, 

Δεύτερο, την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών του νέου Νόμου, 

Τρίτο, την ανάγκη διασφάλισης της ορθής κρίσης και αποτελέσματος της 

αξιολόγησης, 

Τέταρτο, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την μείωση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών 
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Πέμπτο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.)  

Έκτο, την εξέταση της εναλλακτικής μορφής χρηματοδότησης επενδύσεων μέσω 

πιστώσεων/δάνειων εξωτερικού, εγγυημένων από κρατικούς ασφαλιστικούς φορείς 

εξαγωγικών πιστώσεων του εξωτερικού, αναγνωρισμένους διεθνώς και από το 

Ελληνικό Δημόσιο μέσω πίστωσης του προμηθευτή και 

Τέλος, ζητήματα που έχουν ανακύψει στην υλοποίηση των έργων  προηγούμενων 

αναπτυξιακών Νόμων.   

Εκ μέρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος στη 

συνάντηση παραβρέθηκαν οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. κ.κ. Ευριπίδης Δοντάς και 

Αθανάσιος Συριανός, ο Γεν. Γραμματέας κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους, ο Ταμίας κ. 

Εμμανουήλ Ευσταθίου, τα Μέλη κα Ιωάννα Κιντά και κ.κ. Κων/νος Κουρκούμπας 

και Νικόλαος Μπόζος, η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου κα Φρόσω Δαγλαρίδου 

και ο Υπεύθυνος Οικονομικών Θεμάτων κ. Παναγιώτης Βενετσάνος, ενώ στη 

συνάντηση συμμετείχε και ο Λέκτορας του Π.Θ. κ. Γιώργος Σταμπουλής. 

 

   

 

 

 


