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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. 

 

Αγαπητές κυρίες και κύριοι, το 2016, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Κεντρικής Ελλάδος κλείνει μία γόνιμη περίοδο πενήντα (50) χρόνων δραστηριότητας 

και ευδόκιμης παρουσίας στον χώρο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των 

επιχειρήσεων.  Το έργο του, το οποίο θα παρουσιάσει σε λίγο ο Απερχόμενος 

Πρόεδρος, ο κ. Δοντάς, υπήρξε μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα σημαντικό για την 

επιχειρηματική κοινότητα και για την κοινωνία, και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει 

με την ίδια αποτελεσματικότητα, και στο μέλλον. 

 

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, ανάγκες οι οποίες βαίνουν διογκούμενες, λόγω της παρατεταμένης 

περιόδου οικονομικής κρίσης.  

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

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

Συνδέσμου για την επόμενη τριετία. 

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. 

Επιτρέψατε μου στο σημείο αυτό να απευθύνω τις θερμές μας ευχαριστίες στον 

Απερχόμενο Πρόεδρο του Συνδέσμου, τον κ. Ευριπίδη Δοντά, ο οποίος είναι 
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Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ». και ο οποίος υπηρέτησε από το 2004,  το Σύνδεσμο 

από τη θέση του Αντιπροέδρου αρχικά, και κατόπιν από τη θέση του Προέδρου, για 

δύο (2) τριετίες με μεγάλη επιτυχία.  

 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της απερχόμενης Διοίκησης, τον κ. Απόστολο Παπαδούλη, ο οποίος, 

λόγω συνταξιοδοτήσεως, μετά από διάστημα 32 χρόνων που, από διάφορες θέσεις 

και με πολύ μεγάλη επιτυχία, υπηρέτησε το Σύνδεσμο, έχει αποχωρήσει τυπικά, 

ουσιαστικά όμως παραμένει κοντά μας, έτοιμος να προσφέρει πάντοτε την 

πολύτιμη εμπειρία του.  

 

Το τιμόνι του Συνδέσμου, για την επόμενη τριετία, αναλαμβάνει ως Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η κα κυρία Ελένη Κολιοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος 

της εταιρείας (ΠΑΚΟ - Β. Α. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ).. Θα ήθελα να την καλωσορίσω, να  της 

ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία στο δύσκολο, αλλά και πολύ  ενδιαφέρον έργο της, και να τη 

διαβεβαιώσω ότι θα έχει την αμέριστη υποστήριξη όλων μας. 

Η νέα Διοίκηση αποτελείται από σημαντικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικής 

κοινότητας  των νομών ευθύνης του Συνδέσμου. 

 θα ήθελα να επισημάνω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 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 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, όπου  οι συνθήκες εξακολουθούν, δεδομένης της οικονομικής 

κρίσης να παραμένουν ασφυκτικές για τις επιχειρήσεις. 

http://www.pako.gr/index.html
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Εάν οι συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν βελτιωθούν, με 

άμεσες και γενναίες παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας, οι συνέπειες για 

την οικονομία και την απασχόληση θα είναι ανεξέλεγκτες.  

Δράττομαι της ευκαιρίας της παρουσίας του καλεσμένου μας, να αναφέρω ότι 

χρειάζεται να υπάρξει αποτελεσματική υλοποίηση του Επενδυτικού Νόμου, καθώς 

και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ώστε να δοθούν νέα κίνητρα για παραγωγικές 

επενδύσεις, αλλά και νέα εργαλεία για τη στήριξη της μικρομεσαίας και της 

καινοτόμου επιχειρηματικότητας.  

Ο Σύνδεσμος θα προσπαθήσει να βρίσκεται πάντοτε αρωγός 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 του κ. Χαρίτση, θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, 

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


