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Τονίστηκε η αξία της συμμετοχής των φορέων επιχειρηματικότητας στη διαδικασία της Διαβούλευσης και δόθηκε βάση στην 
ανάπτυξη δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο την κατάρτιση των ανέργων αλλά και των εργαζομένων. Σημαντική 
θεωρήθηκε και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τέθηκε το ζήτημα της ολοκληρωμένης και συνεχούς 
υποστήριξης των δράσεων.

Επισημάνθηκε η σημασία της Διαβούλευσης και δόθηκε προτεραιότητα στον Στόχο Πολιτικής 1 (Μετασχηματισμός της 
οικονομίας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του παραγωγικού δυναμικού) και ως αξιόλογα ζητήματα τέθηκαν: η στήριξη 
του Πρωτογενούς τομέα, η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και του εμπορίου στον Τουριστικό τομέα και ο σχεδιασμός και 
ανάπτυξη βιομηχανικών / βιοτεχνικών πάρκων ανά Περιφερειακή Ενότητα. Ακόμη, τονίστηκε η αναγκαιότητα για την ενίσχυση 
του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης και η διαμόρφωση clusters Επιμελητηρίων για την αποδοτικότερη στήριξη των 
επιχειρήσεων.

Αναδείχθηκε η σημαντικότητα της Διαβούλευσης και της αναγκαιότητας για στοχευμένες προτάσεις από τα Επιμελητήρια. Ως 
βασικά σημεία ξεχωρίζουν: η επιχορήγηση σε ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου, του πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα παραγωγής, η σχεδίαση και υλοποίηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων, η στήριξη του 
πρωτογενούς τομέα παραγωγής με στροφή σε νέες, εναλλακτικές στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμες καλλιέργειες, η ανάπτυξη 
και αναβάθμιση υποδομών όπως υδατοδρόμια, το δίκτυο του Φυσικού αερίου, μόνιμα εκθεσιακά κέντρα, ο ανασχεδιασμός 
εκθέσεων και επιχειρηματικών αποστολών με στόχο την αύξηση της εξωστρέφειας και η συνέργεια με φορείς διαχείρισης των 
πόρων και η από κοινού στοχευμένη δράση.
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Σημαντικό ζήτημα αποτέλεσε ο σχεδιασμός για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα και η απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε 
τα προγράμματα που σχεδιάζονται να είναι ευέλικτα και αποδοτικά.

Τέθηκε το ζήτημα της αναβάθμισης των υποδομών και η στήριξη σε ΜΜΕ που παρέχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα με 
εξωστρεφή χαρακτηριστικά.

Τονίστηκε η σημαντική αξία που δίνει η διαδικασία της Διαβούλευσης στην προετοιμασία των φορέων για τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα. Ως πυλώνες ανάπτυξης χαρακτηρίστηκαν οι τομείς της Υγείας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, η στήριξη του 
Πρωτογενούς και Δευτερογενούς τομέα παραγωγής, η διαχείριση των υδάτων και η αναβάθμιση των υποδομών οδοποιίας.

Συζητήθηκε το πλαίσιο άμεσης και έμμεσης συνεργασίας με τους φορείς διαχείρισης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
έγινε λόγος για σχεδιασμό δράσεων κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων. Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της βελτίωσης των 
υποδομών και τονίστηκε η αυξάνουσα σημασία της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. 
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