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Αγαπητές κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι μας, 

Αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 

Εκ μέρους της Διοίκησης και των μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και 

Κεντρικής Ελλάδος, επιθυμώ να σας καλωσορίσω στην Ετήσια Γενική μας Συνέλευση 

και να σας ευχαριστήσω θερμά  για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να 

παραβρεθείτε  σε αυτή. 

Μόλις πριν από λίγο, ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες της απολογιστικής μας 

Συνέλευσης και διαπιστώσαμε ότι το έργο μας, της προηγούμενης χρονιάς υπήρξε 

υπεύθυνο και συνεπές, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχειρηματικής 

κοινότητας, ιδιαιτέρα σήμερα, δεδομένης της οικονομικής κρίσης, την οποία 

βιώνουμε με μεγάλη ένταση. 

Η Κλειστή Γενική μας  Συνέλευση, εφέτος ήταν ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι 

από τις διαδικασίες της, προέκυψε η νέα Διοίκηση του Συνδέσμου, η οποία θα είναι 

επικεφαλής του Συνδέσμου για την επόμενη τριετία. 

Η νέα Διοίκηση αποτελείται από σημαντικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικής 

κοινότητας  των νομών ευθύνης του Συνδέσμου. 

Επιτρέψατέ μου στο σημείο αυτό να συγχαρώ τον επανεκλεγέντα, για δεύτερη 

συνεχόμενη φορά στο αξίωμα του  Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. 

Ευριπίδη Δοντά, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ». και ο οποίος, από το 2004, έχει 

υπηρετήσει το Σύνδεσμο από τη θέση του Αντιπροέδρου αρχικά, και κατόπιν από τη 

θέση του Προέδρου, με μεγάλη επιτυχία. 

Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. 

Απόστολο Παπαδούλη, του οποίου η επανεκλογή στη θέση αυτή επιβεβαιώνει την 

ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του στο αξίωμα αυτό, και αποτελεί εχέγγυο για την 

επόμενη τριετία διακυβέρνησης του Συνδέσμου. 
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Όσον αφορά στα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να επισημάνω 

ότι αποτελείται, σε ένα μεγάλο μέρος, από νεοεκλεγέντες επιχειρηματίες και 

στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία  είναι διαθέσιμα να προσφέρουν εθελοντικά τις 

υπηρεσίες τους στο Σύνδεσμο και στα μέλη του, καθώς βεβαίως και από 

επανεκλεγέντα μέλη των οποίων η θητεία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. 

Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του σώματος της Γενικής Συνέλευσης, τις 

θερμότερες ευχαριστίες μας στην απερχόμενη διοίκηση, η οποία υπηρέτησε το 

Σύνδεσμο με αφοσίωση και αυταπάρνηση. Σ’αυτή υπάρχουν στελέχη και 

επιχειρηματίες που προσέφεραν τον καλύτερό τους εαυτό. 

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω στην νέα διοίκηση, την πεποίθησή μας και τις ευχές 

μας για την συνέχιση του σπουδαίου έργου του Συνδέσμου, σε περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο. 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, αρχίζει σε μια ιδιαιτέρα 

δύσκολη περίοδο, δεδομένου ότι σήμερα η ελληνική οικονομία και η ελληνική 

κοινωνία βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμες επιλογές και προκλήσεις. Η διεθνής κρίση 

ανέδειξε εντονότερα τις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες μας. Ως εκ τούτου, 

επιβάλλεται από όλους, αλλά ιδιαίτερα από τον επιχειρηματικό κόσμο, η ανάγκη 

ταχύτατης προσαρμογής στις νέες συνθήκες, ώστε να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή 

μας στο νέο αναπτυξιακό κύκλο, που αρχίζει να διαφαίνεται ότι θα ακολουθήσει 

την περίοδο της δραματικής κρίσης που έπληξε τη διεθνή οικονομία.  

Ο Σύνδεσμος προσπάθησε και βρέθηκε μέσα στις εξελίξεις της επιχειρηματικής 

κοινότητας, επιδιώκοντας να συμβάλλει στην καλύτερη πορεία της. 

Με τη βεβαιότητα ότι οι ομιλίες της Διοίκησης του Συνδέσμου, καθώς και η ομιλία 

του επίσημου καλεσμένου μας κ Κουβέλη, θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, 

κλείνω, και σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. 


