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ΠΡΟΣ : -Μέλη Επιμελητηρίου Βοιωτίας.
-Μ.Μ.Ε. Νομού Βοιωτίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας
-συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Βοιωτίας»
Ένας πλούσιος και γόνιμος διάλογος, αναφορικά με το επιχειρείν στην Στερεά Ελλάδα και στην
Βοιωτία αναπτύχθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου
Βοιωτίας, στο πλαίσιο της ανοικτής συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Στην συνεδρίαση είχαμε την τιμή της παρουσίας της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Βοιωτίας, κας
Φανής Παπαθωμά, του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή
Χειμάρα, του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννη Ταγκαλέγκα, της
Δημάρχου Λεβαδέων κας Γιώτας Πούλου, του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Κυπραίου καθώς και
πλειάδας εκπροσώπων της επιχειρηματικής μας κοινότητας.
Επίσης, εκτός των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου, παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Νικόλαος Κουδούνης, η Πρόεδρος του Συλλόγου
Ξενοδόχων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αράχωβας, κα Καλούσα Ναυπακτίτου, ο Πρόεδρος του
Σωματείου Εστιατόρων Ψητοπωλών Καφεπωλών & Συναφών Επαγγελμάτων Επαρχίας Λιβαδειάς, κ.
Ιωάννης Καλομοίρης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων
Λιβαδειάς, κ. Γεώργιος Παπανικολάου, η Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων
Μέσης Εκπαίδευσης Βοιωτιας, κα Σπυριδούλα Δημητροπούλου, ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου
Εργολάβων Υδραυλικών Λιβαδειάς, κ. Άγγελος Γέρος, ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου
Θήβας, κ. Βασίλειος Γκέλης, ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς, κ. Θεόδωρος
Ζησιμόπουλος και πολλοί άλλοι, του οποίους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους.
Την έναρξη της συνεδρίασης πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κ.
Αγνιάδης, ο οποίος στην εισήγηση του αναφέρθηκε στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, με το οποίο
καλούνται να αναμετρηθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω της έλλειψης ρευστότητας, των
υπέρογκων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, της μείωσης της κατανάλωσης και πολλών
άλλων. Επίσης, αναφέρθηκε στα ειδικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της
Βοιωτίας, όπως η έλλειψη οργανωμένων χώρων επιχειρηματικής δραστηριότητας , το πρόβλημα του
Ασωπού, η μειωμένη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κτλ. Εισηγήσεις σε
ειδικότερα θέματα πραγματοποίησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Βοιωτίας, κ, Ιωάννης Κορογιάννος, Β΄Αντιπρόεδρος, κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους, Οικονομικός
Επόπτης και Αλέξανδρος Μητάς.
Η Δήμαρχος Λεβαδέων, κα Πούλου αναφέρθηκε στον ρόλο της Λιβαδειάς στον περιφερειακό
επιχειρηματικό χάρτη και εξέθεσε τις προσπάθειες του Δήμου για την πρόσβαση όλων των πολιτών
στο διαδίκτυο, για το συγκοινωνιακό έλλειμμα, ιδιαίτερα στην διαπεριφερειακή σύνδεση και φυσικά
στον προαστιακό σιδηρόδρομο. Επίσης, εκδήλωσε την πρόθεση του Δήμου για την δημιουργία
επιχειρηματικού πάρκου στην κατεύθυνση των «Agro logistics». Στις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου
αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστος Κυπραίος.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας, κα Φανή Παπαθωμά εστίασε στις δυνατότητες της
βοιωτικής οικονομίας και στις ενέργειες της περιφερειακής αρχής για την ενίσχυση, τόσο του
πρωτογενή, όσο και του δευτερογενή τομέα και του τουρισμού κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην
αξιοποίηση του Κωπαιδικού πεδίου, στο νέο Μουσείο της Θήβας και στα αρχαία θέατρα, που
κοσμούν την βοιωτική γη.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας,
αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη προβολής και αξιοποίησης των επενδυτικών ευκαιριών, που
υπάρχουν στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνοντας συγκεκριμένες ενέργειες όπως road
shows, συνέδρια, συμμετοχή σε εκθέσεις κτλ. Σημείωσε επίσης την ανάγκη συνεργασίας και
εξωστρεφούς δράσης, τόσο των αυτοδιοικητικών αρχών, όσο και των επιχειρήσεων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας, αναφέρθηκε
διεξοδικά και εμπεριστατωμένα στην μεγάλη πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την εξυγίανση του
Ασωπού και για την προσπάθεια απόκρουσης της δυσφήμισης των βοιωτικών αγροτικών προϊόντων,
υιοθετώντας και προωθώντας το τρίπτυχο «Προστασία περιβάλλοντος – Δημόσια Υγεία –
Ανάπτυξη μέσω επενδύσεων»
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Νικόλαος Κουδούνης,
πραγματοποίησε μια τεκμηριωμένη προσέγγιση των προβλημάτων της ελληνικής βιομηχανίας
αναφερόμενος ιδιαίτερα στην έλλειψη χρηματοδότησης, στα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια και στα
μη επαρκή κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου. Σημείωσε επίσης, ότι οι βιομηχανίες της περιοχής
Οινοφύτων-Σχηματαρίου παράγουν το 3% του ΑΕΠ της χώρας και πραγματοποιούν το 15% των
πανελλαδικών εξαγωγών. Τέλος, εκδήλωσε την στήριξη του στο σχέδιο εξυγίανσης της περιοχής του
Ασωπού εκφράζοντας την πεποίθηση, ότι η ολοκλήρωση του θα φέρει νέες επενδύσεις και
επιχειρήσεις στην περιοχή.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αράχωβας, κα Καλούσα
Ναυπακτίτου στην παρέμβαση της εξέφρασε την αγανάκτηση του κλάδου για τις πρακτικές νόμιμου
αθέμιτου ανταγωνισμού, που λαμβάνουν χώρα και αφορούν την ενοικίαση ακινήτων από ιδιώτες –
ιδιοκτήτες ακινήτων.
Επίσης, αναφέρθηκε στην έλλειψη οργανωμένου σχεδίου για την προώθηση του χειμερινού
τουρισμού και αύξησης της μικρής χρονικής περιόδου αυτού στην Βοιωτία. Η κα Ναυπακτίτου
κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως η υιοθέτηση και στην χώρα μας της «λευκής εβδομάδας», η
συνεργασία με δημοφιλείς bloggers του εξωτερικού, η ανάδειξη της τοπικής λαϊκής παράδοσης και η
διαμόρφωση ορειβατικών μονοπατιών.
Ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θήβας κ. Βασίλειος Γκέλης, αναφέρθηκε στην
πρόθεση της κυβέρνησης για την δημιουργία κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στην Θήβα καθώς και σε
άλλα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος.
Πολλές ακόμη παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τους παριστάμενους, που προσέγγισαν
από διάφορες πλευρές τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας στην Βοιωτία.
Το Επιμελητηριο Βοιωτίας ευχαριστεί θερμά όλους όσους παρευρέθησαν στην συνεδρίαση μας,
τόσο για την παρουσία, όσο και για τις παρεμβάσεις τους.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Αγνιάδης

