
”Ως εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία και στην Στερεά Ελλάδα, 

ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υποστηρίζουμε το 

εγχείρημα.  

Chart 1: ASSOCIATION OF INDUSTRIES IN THESSALY AND 

IN CENTRAL GREECE

www.sbtke.gr

• Biregional  Organisation, situated in Volos, 

central part of Greece 

• Provides information and assistance to 

enterprises located in  8 regional entities in 

the Regions of Thessaly and Sterea Ellada

• Association’s members: Industrial firms in 

many sectors (food and beverages, mineral 

material, wood and furniture, basic metals, 

textile, chemicals, machinery, renewable 

energy systems etc) and  enterprises 

providing legal, financial and consultancy 

services to  SMEs.

1

 

Επικροτούμε την προσπάθεια για την παρουσίαση της επιχειρηματικής φυσιογνωμίας και της 

δυναμικής των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Ενισχύουμε τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανάδειξη των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής, ως παραγόντων προσέλκυσης επιχειρηματικών συνεργασιών 

και επενδυτικών ευκαιριών. 

Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι: 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, ένας από τους 5 

Περιφερειακούς Συνδέσμους της χώρας, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της 

Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, σε θέματα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, από 

το 1989 ως το 2007 φιλοξενούσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών GR162.  

Στη συνέχεια, από το 2008 μέχρι σήμερα, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής 

Υποστήριξης Enterprise Europe Network – Hellas.  

Το συγκεκριμένο Δίκτυο, είναι μέλος του Enterprise Europe Network, που είναι παγκοσμίως, 

το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης.  

Το Δίκτυο δημιουργήθηκε το 2008 με  πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης «Επιχειρήσεις 

και Βιομηχανία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βασίζεται στην εμπειρία προγενέστερων 

δικτύων ευρωπαϊκής πληροφόρησης και μεταφοράς τεχνολογίας. 

Έργο και των δύο δικτύων ήταν και είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις, πληροφόρηση και εξειδικευμένη παροχή 

συμβουλών για : 

• την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους,  



• τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε νέες αγορές,  

• την πρόσβαση σε ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση,  

• τη μεταφορά τεχνολογίας,  

• τη διαχείριση της καινοτομίας,  

• την ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, η υποβοήθηση των επιχειρήσεων και η προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, αποτελούν για εμάς εκτός από καταστατική υποχρέωση, πρωταρχική 

επιδίωξη και προτεραιότητα. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους εκπροσώπους των εταίρων - δανειστών, 

αναμένεται, από την Ελληνική Κυβέρνηση, η υιοθέτηση μιας σειράς κρίσιμων 

μεταρρυθμίσεων, με στόχο την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. 

Πολύ πρόσφατα, οι παραγωγικές τάξεις, στα πλαίσια της συμμετοχής τους στο Φόρουμ 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατέθεσαν τις δικές 

τους προτάσεις για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

Για την επιχειρηματική κοινότητα, η αποκατάσταση της ομαλότητας στην οικονομική ζωή και 

η αναστροφή των αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αποτελεί 

πρωταρχική συνθήκη αλλά και πρόκληση.  

Πρόκληση, για το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, την επανεκκίνηση της πραγματικής 

οικονομίας, την στήριξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, την προσέλκυση επενδύσεων.  

Εξ΄ άλλου, οι διεθνείς συνθήκες μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για την Ελλάδα.  

Η απομάκρυνση των διεθνών κεφαλαίων από τις αναδυόμενες οικονομίες και η σταδιακή 

επιστροφή τους στον αναπτυγμένο καπιταλισμό, που θα διαθέτει πλέον πληθώρα κεφαλαίων, 

τα χαμηλά επιτόκια αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, μπορούν να εξελιχθούν σε αξιόλογους 

παράγοντες προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος για την χώρα μας.  

Στο χέρι μας είναι να μην είμαστε απλοί παρατηρητές, αλλά να συνδιαμορφώσουμε τις 

εξελίξεις και να επωφεληθούμε από αυτές. 

Οι παραγωγικές δυνάμεις έχουν εκτιμήσει ότι το πέρασμα από τις συνθήκες ύφεσης στην 

ανάπτυξη, απαιτεί: 

 Τον εκσυγχρονισμό του εγχώριου παραγωγικού συστήματος.  

 Την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως ευκαιρίας ανάπτυξης και προόδου  

 Την επένδυση στην καινοτομία και στην τεχνολογία 

 Την αξιοποίηση της έρευνας των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.  

 Την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της έρευνας και της παραγωγής 



 Τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλής ποιότητας και 

εξειδικευμένου χαρακτήρα. 

 Την υποστήριξη δυναμικών και ελκυστικών τομέων και κλάδων της ελληνικής οικονομίας, 

που εκτείνονται στο σύνολο σχεδόν της παραγωγικής βάσης της χώρας, και αυτοί είναι: 

1. Ο Αγροδιατροφικός Τομέας 

2. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα 

3. Η Ενέργεια 

4. Η Περιβαλλοντική Βιομηχανία 

5. Τα Νέα Δομικά Υλικά και οι Έξυπνες Κατασκευές 

6. Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

7. Η Δημιουργική Βιομηχανία 

8. Τα Φάρμακα και η Υγεία 

 

Η παρουσία του δευτερογενή τομέα στη Στερεά Ελλάδα 

Ο δευτερογενής τομέας αποτελεί για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μια σημαντική 

δραστηριότητα. Από τους διψήφιους κλάδους της μεταποίησης, αξίζει να σημειωθεί ότι: 

Η Στερεά Ελλάδα παρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση στους παρακάτω κλάδους.  

 Κλάδος 25: Των ορυκτών προϊόντων με κύρια υποκατηγορία το τσιμέντο   

 Κλάδος 28: Των χημικών προϊόντων  

 Κλάδος 26: Των μεταλλευμάτων,  της  παραγωγής βασικών μετάλλων  

 Κλάδοι 72 – 73: Των προϊόντων από χυτοσίδηρο, σίδηρο και χάλυβα 

 Κλάδος 76: Αργίλιο και Τεχνουργήματα από αργίλιο 

Και χαμηλότερη εξειδίκευση στους εξής κλάδους: 

 Κλάδοι 16-24: Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών.  

 Κλάδος 39: Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα 

 Κλάδοι 50-63: Υφαντικές ύλες και Τεχνουργήματα από αυτές  

 Κλάδοι 47-49: Η παραγωγή χαρτοπολτού και προϊόντων από χαρτί 

 

Η συμβολή του δευτερογενή τομέα στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 

Αξίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Όπως προκύπτει από ανάλυση στατιστικών δεδομένων, η συμβολή των ορυχείων – 

μεταλλείων, της μεταποιητικής βιομηχανίας και της ενέργειας στη συνολική Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία της Στερεάς Ελλάδας για το χρονικό διάστημα 2000-2013, κυμαίνεται 

κατά μέσο όρο σε ποσοστό 31,81%. 



Οι συγκεκριμένοι κλάδοι, το 2001 παρουσιάζουν το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής τους στην 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της περιφέρειας που ανέρχεται σε 36,62%.  

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται τα επόμενα χρόνια, ενώ από το 2010 και μετά εμφανίζουν 

τάσεις περιορισμένης ανάκαμψης. 

Επίσης, τα ίδια στοιχεία αποδεικνύουν ότι η συμβολή των κατασκευών στην Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία, για το ίδιο χρονικό διάστημα κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε ποσοστό 

6,64%.  

Μια προσεκτική παρατήρηση των στοιχείων των κατασκευών, αποδεικνύει ότι το 2006 

φθάνουν σε ποσοστό 9,75%, με πτωτικές τάσεις στη συνέχεια και εντελώς φθίνουσα πορεία 

του κλάδου κατά την τελευταία τετραετία 2010-2013. 

Τέλος, συνολικά ο δευτερογενής τομέας (μαζί με τις κατασκευές) συμμετέχει στη διαμόρφωση 

της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της περιφέρειας σε ποσοστό 38,45%. 

Με βάση στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση του 5ου πίνακα, για το χρονικό διάστημα 

2000-2013, αποδεικνύεται ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συνολικά η μεταποίηση 

είναι πολύ πιο αναπτυγμένη σε σχέση με τον τομέα αυτό στο σύνολο της χώρας. 

Chart 5:

Percentage contribution  of the GVA of Manufacturing Sector to the  

formation of the GVA of the Secondary Sector (in Greece and in Sterea 

Ellada) 
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Στον σχετικό  πίνακα εμφανίζονται δεδομένα, που δεν λαμβάνουν υπόψη τη συμμετοχή του 

κλάδου των κατασκευών, τα οποία, ωστόσο επιβεβαιώνουν την αυξημένη συμμετοχή της 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της  μεταποίησης (βιομηχανίας) στην Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη αξία του δευτερογενή τομέα της περιφέρειας, έναντι της αντίστοιχης 

συμμετοχής σε επίπεδο χώρας, από το 2000 μέχρι και το 2013. 



Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή των λατομείων-

ορυχείων, της μεταποιητικής βιομηχανίας αλλά και της ενέργειας στην Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία του δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας.  

Οι τομείς αυτοί υπερτερούν διαχρονικά στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 

Αξίας του δευτερογενή τομέα έναντι του συνόλου της χώρας. 

Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, η συμμετοχή του κάθε νομού στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία του δευτερογενή τομέα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι στη Βοιωτία ο δευτερογενής τομέας καλύπτει 

σημαντικά υψηλότερο μερίδιο τόσο σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας, 

αλλά και σε σχέση με το σύνολο της χώρας.  

Στην κατάταξη υψηλές τιμές καταγράφει ο νομός της Εύβοιας, ακολουθεί ο νομός Φθιώτιδας 

και κατά σειρά ο νομός Φωκίδας. Τελευταίος εμφανίζεται ο νομός Ευρυτανίας.   

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος της χώρας 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συμμετοχή της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, την 

περίοδο 2000-2013, ήταν κατά μέσο όρο 4,79% ετήσια.  

Σύμφωνα με αυτή την επίδοση, τα δύο πρώτα χρόνια, η περιφέρεια καταλαμβάνει την 3η θέση 

στην κατάταξη των περιφερειών της χώρας.  

Πτωτική είναι η πορεία της στη συνέχεια με τη κατάληψη της 4ης θέσης, ενώ υποχωρεί στην 6η 

θέση από το 2004 μέχρι και το 2013. 



Chart 10:

Percentage contribution  of the  regional entities of Sterea Ellada to the 

formation of the Gross Added Value of the region, years 2000-2013
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Σε επίπεδο νομών, η Εύβοια παράγει το 35,90% του προϊόντος, ακολουθεί ο νομός Βοιωτίας 

με 29,58%, ο Νομός Φθιώτιδας με την παραγωγή του 26,64% του προϊόντος και στις τελευταίες 

θέσεις συμμετέχουν με μικρότερα ποσοστά ο νομός Φωκίδας 5,53% και η Ευρυτανία με 2,36% 

Το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, σε τρέχουσες τιμές, στην Περιφέρεια βρίσκεται 

σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο της χώρας.  

Από το 2000 μέχρι και το 2002 η περιφέρεια κατατάσσεται στις πιο πλούσιες περιφέρειες της 

χώρας.  

Από το 2004 μέχρι και το 2013 λαμβάνει χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το αντίστοιχο της 

χώρας και διαφοροποιείται και ως προς την κατάταξη.  

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας βαίνουν μειούμενοι κυρίως κατά την τελευταία 6ετία. Πτωτική 

είναι και η πορεία στη Στερεά Ελλάδα  

Εισαγωγές – Εξαγωγές για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Τα οικονομικά στοιχεία καταγράφουν ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο για την περιφέρεια. 

Από το 2008 μέχρι και το 2013 διαπιστώνεται μείωση των εισαγωγών χωρίς ωστόσο 

ουσιαστική ανάκαμψη των εξαγωγών.  



Chart 13:

Percentage Contribution of  the regional entities of the region of Sterea 

Ellada to the  region’s exports, year 2013
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Εξαγωγικοί κατά βάση είναι οι νομοί Βοιωτίας με ποσοστό 70,76% των εξαγωγών της 

περιφέρειας και ακολουθεί ο νομός της Εύβοιας με ποσοστό 14,66%.  

Η Φθιώτιδα συμμετέχει με ποσοστό 10,84% και έπεται ο νομός Φωκίδας με ποσοστό 3,74%.  

Οι κυριότεροι εξαγωγικοί κλάδοι της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι τα Ορυκτά Προϊόντα 

και κυρίως το τσιμέντο (Κλάδος 2523 ), τα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών, τα μέταλλα 

και τα μεταλλικά προϊόντα από σίδηρο, χυτοσίδηρο και χάλυβα, τα πλαστικά και τα τρόφιμα.  

Παρατηρείται, ότι ιδίως τα τελευταία έτη ο κυρίως όγκος των εξαγωγών κατευθύνεται από τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες στη Μέση Ανατολή και στις ΗΠΑ.  

Το εργατικό δυναμικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – χαρακτηριστικά –τοπική 

εξειδίκευση - παραγωγικότητα 

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι για το χρονικό διάστημα 2005-2013 το 

μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων κατέχει διαχρονικά ο κλάδος του Χονδρικού και 

Λιανικού Εμπορίου.  

Η βιομηχανία και η ενέργεια εμφανίζονται σταθερά στη δεύτερη θέση με μικρές διακυμάνσεις 

ανά έτος.  

Την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες της Δημόσιας Διοίκησης και της 

Κοινωνικής Μέριμνας.  



Σε επίπεδο νομών, με βάση στοιχεία του 2011, η μεγαλύτερη συγκέντρωση του εργατικού 

δυναμικού, ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας, διαπιστώνεται στο νομό της 

Εύβοιας που απασχολεί το 34,61%. 

Ακολουθεί η Φθιώτιδα η οποία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 31,99%.  

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο νομός Βοιωτίας με 22,95%,  

Ακολουθούν η Φωκίδα με 6,65% και η Ευρυτανία με ποσοστό 3,84%. 

Ο ρυθμός μείωσης της απασχόλησης, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης, υπήρξε εμφανής και στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με αποτέλεσμα η ανεργία να αυξάνεται.  

Το 2015 παρουσιάζεται οριακή μείωση της ανεργίας και το ποσοστό αυτής διαμορφώνεται στο 

25,84%. 

Ο δείκτης τοπικής εξειδίκευσης αποτυπώνει το μερίδιο της απασχόλησης σε ένα τομέα μιας 

περιφέρειας, σε σχέση με το μερίδιο της απασχόλησης στον ίδιο τομέα σε εθνικό επίπεδο.  

Εφόσον η τιμή του σε περιφερειακό επίπεδο είναι υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, τότε η 

περιφέρεια είναι σχετικά ειδικευμένη στην παραγωγή του προϊόντος. 

Ο δείκτης τοπικής εξειδίκευσης για τον δευτερογενή τομέα, πλην κατασκευών, 

σε επίπεδο Στερεάς Ελλάδας λαμβάνει συνεχώς τιμές μεγαλύτερες της μονάδας. 

 Έτσι αποδεικνύεται ότι το ποσοστό απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα, πλην κατασκευών, 

στη Στερεά Ελλάδα είναι υψηλότερο από αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης σε επίπεδο χώρας,  

Η παραγωγικότητα της εργασίας, εκφρασμένη ως ο λόγος της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 

Αξίας, σε τρέχουσες τιμές, προς το σύνολο των απασχολουμένων στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας για τον δευτερογενή τομέα (χωρίς συμμετοχή του κλάδου των κατασκευών) κατά το 

χρονικό διάστημα 2005-2013 υπερβαίνει κατά πολύ τον εθνικό μέσο όρο 

Στο δευτερογενή τομέα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πλην του κλάδου των κατασκευών, 

κατά το χρονικό διάστημα 2005-2013 εργάζονταν το 17,9% των ασχολούμενων της 

περιφέρειας, επιτυγχάνοντας το 30,43% της συνολικής παραγωγής της περιφέρειας.  

Σε επίπεδο χώρας, το 10,9% των απασχολουμένων παρήγαγε το 12,65% της παραγωγής. 

Έρευνα – Ανάπτυξη - Καινοτομία  

Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας θεωρείται η δυνατότητα 

ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.  

Και βέβαια, η παραγωγή γνώσης και η συμμετοχή στην καινοτομία δεν αφορά μόνο στις 

επιχειρήσεις.  



Αναφέρεται επίσης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας ή 

ακόμη και σε φορείς που παράγουν γνώση και αναπτύσσουν συνεργασίες για την εξέλιξη της 

γνώσης και την παραγωγική της εφαρμογή.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης την περίοδο 2010-2012, η Ελλάδα 

βρισκόταν στην 11η θέση μεταξύ των 28 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το 52,3% 

του συνόλου των επιχειρήσεών της να ερευνούν ή και να καινοτομούν σε έναν ή περισσότερους 

τομείς.  

Σε εθνικό επίπεδο, η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με ποσοστό 56% των 

επιχειρήσεων της να χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες, είτε αυτό αφορά σε καινοτομία 

προϊόντος ή και υπηρεσιών, είτε στην εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών, ή οργανωσιακών 

καινοτομιών ή ακόμη και σε εισαγωγή καινοτομίας στο επίπεδο του μάρκετινγκ.  

Για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το 2013, οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη 

ανήλθαν συνολικά στα 35,28 εκατομμύρια €. 

Τα 24,69 εκατομμύρια € αφορούσαν στις επιχειρήσεις, τα 6,58 εκατομμύρια € στον δημόσιο 

τομέα, 3,96 εκατομμύρια € στον χώρο της εκπαίδευσης και 50 χιλιάδες  € στα ιδιωτικά μη 

κερδοσκοπικά ιδρύματα.  

Οι επιχειρήσεις χρηματοδότησαν τις δαπάνες τους για την έρευνα και την ανάπτυξη 

διαθέτοντας 21,66 εκατομμύρια €. 

Το κράτος χρηματοδότησε τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στη Στερεά Ελλάδα κατά 10,67 

εκατομμύρια €, με συνεισφορά του ΕΣΠΑ 5,46 εκατομμύρια €.  

Τα υπόλοιπα 2,76 εκατομμύρια € προήλθαν ως χρηματοδοτήσεις από κεφάλαια του 

εξωτερικού.  

Επενδύσεις – Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας και των οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που 

αναπτύσσονται στην περιοχή, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το μέγεθος των επενδύσεων.  
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Για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα 2000-2013, το ποσοστό των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στο δευτερογενή τομέα είναι υψηλότερο σε 

σχέση με το ποσοστό των επενδύσεων στο δευτερογενή τομέα για το σύνολο της χώρας. 

Εξαίρεση αποτελεί το έτος 2011. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 2003 και το 2010 στο δευτερογενή τομέα της 

περιφέρειας πραγματοποιήθηκε διπλάσιο ποσοστό επενδύσεων, σε σχέση με το αντίστοιχο 

ποσοστό επενδύσεων στο δευτερογενή τομέα της χώρας.  

Ο λόγος των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ως προς την ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία απεικονίζει τη σχέση μεταξύ παραγωγής και επενδύσεων. Δηλαδή τον 

επενδυτικό προσανατολισμό, σε σύγκριση με την παραγωγή που επιτυγχάνεται στην 

περιφέρεια αλλά και συνολικά στη χώρα.  

Έτσι για το χρονικό διάστημα 2000-2013, στη Στερεά Ελλάδα κατευθύνθηκε προς τον 

δευτερογενή τομέα το 16,95% των συνολικών επενδύσεων και παράχθηκε το 38,30% της 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της περιφέρειας.  

Σε επίπεδο χώρας τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 10,14% και 19,22%. 

Οργανωμένη εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος είχε θεσμοθετηθεί η λειτουργία οργανωμένων χώρων 

εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, όπως:  



Η Βιομηχανική Περιοχή της Λαμίας, η οποία ιδρύθηκε το 1979 και έχει ποσοστό πληρότητας 

γύρω στο 55% σύμφωνα με στοιχεία του 2008 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού. 

Η Βιομηχανική Περιοχή της Θίσβης, η οποία ιδρύθηκε το 1987 και σήμερα παρουσιάζει 

ποσοστό πληρότητας περί τα 45% σύμφωνα με στοιχεία του 2008 του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

Το Βιοτεχνικό Πάρκο της Άμφισσας και το Βιοτεχνικό Πάρκο της Χαλκίδας.  

Τον Δεκέμβριο 2012 εγκρίθηκε η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α΄ στο Μαντούδι 

της Εύβοιας. 

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή που περικλείεται από τα Οινόφυτα το Σχηματάρι και την 

Τανάγρα είναι εγκατεστημένες περίπου 1.400 επιχειρηματικές μεταποιητικές δραστηριότητες.  

Η συγκεκριμένη περιοχή, αν και παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση μεταποιητικής 

δραστηριότητας, ωστόσο, δεν αποτελεί θεσμοθετημένο χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει επίσης Οδικό και Σιδηροδρομικό Δίκτυο, καθώς και 

λιμάνια όπως αυτό της Χαλκίδας, της Κύμης, της Αυλίδας, της Θίσβης, της Ιτέας, της Στυλίδας 

καθώς και σύνδεση με Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών, το Δίκτυο Ηλεκτροδότησης και το Φυσικό 

Αέριο 

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί η σημαντική  ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε θέματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων στην περιοχή”.  

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Δοντάς τόνισε: 

“Αγαπητές κυρίες και κύριοι, 

Πολύ συνοπτικά επιχείρησα να αποτυπώσω την εικόνα που παρουσιάζει ο βιομηχανικός – 

μεταποιητικός κλάδος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Η οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει τις προϋποθέσεις για να ακολουθήσει μια 

διαδρομή βιώσιμης ανάπτυξης και μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. 

Υπάρχουν ευκαιρίες για επενδύσεις στην περιοχή και ενδεικτικά θα αναφέρω  

1. Την αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων, ειδικά στην 

περιοχή της Φθιώτιδας και κοντά στο λιμάνι της Στυλίδας που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός μεγάλου Κέντρου Logistics 



2. Την δημιουργία επιχειρηματικών συσπειρώσεων για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρέφειάς τους και την 

απόκτηση ισχυρών αντανακλαστικών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 

3. Την ανάπτυξη δραστηριότητας για την εκμετάλλευση των Πηγών Ενέργειας και 

ειδικότερα της γεωθερμίας σε συνδυαστικές εφαρμογές ή και της αξιοποίησης των 

παραγόμενων αστικών απορριμμάτων με την μορφή των συμπράξεων μεταξύ 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Υπάρχουν δυνατότητες για την αξιοποίηση της σοβαρής βιομηχανικής συγκέντρωσης, την 

αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής, την ανάπτυξη συνεργασιών, τη 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων υπό όρους βιώσιμης 

και περιβαλλοντικά ήπιας ανάπτυξης. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, σας προτρέπει να αξιοποιήσετε 

την πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να αποδεχθείτε την πρόκληση για την 

προώθηση επενδυτικών συνεργασιών και συμπράξεων στην περιοχή.  

Το μέλλον ανήκει σε όσους αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και τις μετουσιώνουν σε πράξη”. 

 


