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Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και 

Κεντρικής Ελλάδος, 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

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 

παρευρεθείτε σ΄ αυτή. 

 

Ιδιαίτερα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους σημερινούς  

επίσημους προσκεκλημένους μας, τον Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας και Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κ. 

Κων/νο Αγοραστό και τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. 

Κων/νο Μπακογιάννη, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μαζί μας. 

Και αυτό αποτελεί μία σημαντική καινοτομία για τη Γενική μας 

Συνέλευση, το να φιλοξενούμε δηλαδή δύο κεντρικούς 

ομιλητές.  

Η σχέση του Συνδέσμου με τις δύο Περιφέρειες είναι 

μακροχρόνια και σημαντική. Αναπτύσσεται και εξελίσσεται 

συνεχώς, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες  

και των τριών φορέων, προκειμένου να εξυπηρετεί αφενός την 
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μεταποιητική δραστηριότητα στην  περιοχή τους και αφετέρου 

το σύνολο της κοινωνίας. Ειδικότερα σήμερα, που η 

Περιφερειακή Ανάπτυξη κατέχει δεσπόζοντα ρόλο σε εθνικό, 

αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Η μεταποίηση, στη μεταβατική οικονομική περίοδο που 

διανύουμε, διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην ελληνική 

οικονομία, και διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να 

αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας, 

συνεισφέροντας στο νέο παραγωγικό πρότυπο. Το πρότυπο 

αυτό στηρίζεται στη βελτίωση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας, κυρίως μέσω της μεταστροφής σε 

κλάδους και επιχειρήσεις παραγωγής διεθνώς ανταγωνιστικών 

προϊόντων, υπηρεσιών, καθώς και προϊόντων του 

πρωτογενούς τομέα. 

 

Σημαντική πρόκληση σήμερα είναι η αναβάθμιση του 

εξαγωγικού προτύπου σε εξαγωγές μέσης και υψηλής 

τεχνολογικής εξειδίκευσης, καθώς και η ένταξη των ελληνικών 

επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή φιλοδοξεί να συνεισφέρει και η 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ», η νέα πρωτοβουλία βιομηχανικών 

επιχειρήσεων και Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων, 

που ιδρύθηκε πριν από λίγους μήνες. Κυρίαρχος στόχος της 
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αποτελεί η ανάδειξη και η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής 

βιομηχανίας, που διασφαλίζει ισχυρή και βιώσιμη οικονομία, 

δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, προώθηση της 

τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας, εξωστρέφεια και 

πράσινη ανάπτυξη.  

 

Η ελληνική οικονομία πρέπει να δημιουργήσει σήμερα όλες τις 

προϋποθέσεις προκειμένου να προσελκύσει ιδιωτικές 

επενδύσεις, αλλά κυρίως να παράγει και να εξάγει καινοτόμα 

προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

Καθοριστική είναι η συμβολή της Βιομηχανίας στην τόνωση 

της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

της χώρας. Βέβαια η φράση που ακούμε τα τελευταία χρόνια 

είναι ότι «ο Τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας».  

 

Ασφαλώς και ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

ανάπτυξης και είναι απαραίτητο να τον αναβαθμίσουμε και να 

τον βελτιώσουμε, δεν μπορεί όμως να είναι αναπτυξιακός 

μονόδρομος. Η Βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα 

και καθοριστικό παράγοντα εξέλιξης, αφού συμβάλει στην 

οικονομική ανάπτυξη των περιοχών δραστηριότητας και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, με σεβασμό πάντα στο 

περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Συνεισφέρει στην 
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αναβάθμιση των τοπικών υποδομών, αξιοποιεί  καινοτόμες 

λύσεις, προσφέρει ικανοποιητικές αμοιβές, προσελκύει 

ανθρώπινο δυναμικό. 

 

Η Βιομηχανία μπορεί δηλαδή να αποτελέσει, όχι εμπόδιο, 

αλλά το εφαλτήριο της τουριστικής, οικονομικής  και 

κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. 

 

Αναγνωρίζοντας το σημαίνοντα ρόλο των Περιφερειών στην 

ανάπτυξη της οικονομίας, αναμένουμε με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις των κ.κ. Περιφερειαρχών σχετικά 

με τα προγράμματα, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που 

αναπτύσσουν στην Περιφέρειά τους στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας. 

 

Αγαπητές κυρίες και κύριοι, μόλις πριν λίγη ώρα 

ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες της κλειστής μας Γενικής 

Συνέλευσης, όπου πέραν του Απολογισμού των 

δραστηριοτήτων της προηγούμενης χρονιάς, ανταλλάξαμε και 

προβληματισμούς για την πορεία τόσο του επιχειρηματικού 

έργου όσο και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης. 

Αναφορικά με το έργο του Συνδέσμου, διαπιστώσαμε για 

ακόμη μία φορά,  ότι ο Σύνδεσμος προσέφερε έργο υπεύθυνο, 
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πολύπλευρο και συνεπές, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα 

προβλήματα της επιχειρηματικής κοινότητας. 

 

Βασική επιδίωξη του Συνδέσμου αποτελεί πάντοτε η 

προσπάθεια να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να 

αναπτυχθούν,  να καινοτομήσουν και να γίνουν εξωστρεφείς. 

 

Αγαπητές κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την 

προσοχή σας. 

 


