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Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ  
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
ΤΗΛ. 24210/29407 - 8 FAX 24210/26394 

e-mail: info@sbtse.gr 

 
    
ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

   Παράκληση να δημοσιευθεί 

   Ημερομηνία: 09-10/1/2021 
 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ανοίγει δυναμικά 
για τη νέα χρονιά 2021, τους διαύλους επικοινωνίας με την Κεντρική Διοίκηση.  
  
Συγκεκριμένα την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 16.00, 
υποδέχεται ως προσκεκλημένο ομιλητή στο πλαίσιο της 1ης Διευρυμένης 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο 
Σκυλακάκη, σε μία διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» 
 
 
Η αξιοποίηση των ποσών ύψους 32 δις ευρώ που προβλέπει το Ταμείο 
Ανάκαμψης για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας είναι μοναδική ευκαιρία για την ελληνική οικονομία.  
 
 Ποιες είναι οι δομικές μεταρρυθμίσεις και οι στοχευμένες επενδύσεις που θα αποτελέσουν τους 

βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας; 
 Πως θα λυθούν οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου;  
 Πως θα καλυφθεί το πολύ μεγάλο επενδυτικό κενό και οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό λόγω της 

«αιμορραγίας» προς το εξωτερικό του επιστημονικά καταρτισμένου δυναμικού της χώρας 
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών θα μιλήσει για το πώς το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
εναρμονιζόμενο με τους στόχους του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, θα επιδιώξει, όχι 
μόνο να αναπληρώσει τις πρόσφατες απώλειες, αλλά να μεταρρυθμίσει ουσιαστικά την οικονομία, 
αυξάνοντας την μακροπρόθεσμη παραγωγική της δυνατότητα και καθιστώντας την πιο ανθεκτική στις 
κρίσεις. 
 
Σε μία εξαιρετικά κρίσιμη, για την ελληνική οικονομία και τις βιομηχανίες, συγκυρία, ο Σύνδεσμος 
θεωρεί σημαντικό να διατηρήσει έναν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τους Επικεφαλής 
Διαχείρισης των σημαντικών πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(RRF), οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν, είτε ως επιχορηγήσεις είτε ως δανειακά κεφάλαια, μέσω 
δράσεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, τη στήριξη της ανάκαμψης και την εξασφάλιση της 
αντοχής της ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας βιώσιμης, 
αποτελεσματικής και εμπροσθοβαρούς Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, ώρα 16.00-17:30 

16.00 – 16.15  Σύνδεση - Καλωσόρισμα,  
Πρόεδρος ΣΒΘΣΕ, κ. Ελένη Κολιοπούλου 

 
16.15 – 17.15 Οι Βασικοί Άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας- 

Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία, 
Αν. Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης 
 

17.15 –17.30 Συζήτηση – Ερωτήματα  
 
Συντονισμός: Ευφροσύνη Δαγλαρίδη, Γενική Διευθύντρια ΣΒΘΣΕ  
 
 
Με την υποστήριξη των επιχειρήσεων 

  
 


