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Για περισσότερες πληροφορίες: 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
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      ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

      Παράκληση να δημοσιευθεί: 19/12/2018 

 
H περιφερειακή ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 

παραγωγής στο επίκεντρο της επίσκεψης ΣΕΒ στο Βόλο. 
 

Μετά τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, ο Βόλος ήταν ο επόμενος σταθμός του ΣΕΒ, στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Συνδέσμου για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και 

τη συλλογική έκφραση όλων των παραγωγικών δυνάμεων. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας 

του ΣΕΒ που επισκέφθηκε χθες (Δευτέρα, 17/12/2018), το Βόλο, ήταν ο Αντιπρόεδρος κ. 

Κων/νος Μπίτσιος και το μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και CEO 

του Ομίλου ΟΤΕ.  Το πρόγραμμα περιελάμβανε επισκέψεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

μελών του ΣΕΒ καθώς και τη διοργάνωση  εκδήλωσης σε συνεργασία με τον ΣΒΘΚΕ.  

Ειδικότερα, οι  εκπρόσωποι του ΣΕΒ είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην  πρότυπη μονάδα 

της «Μύλοι Λούλης» στο Βόλο, επένδυση €60εκ, με υψηλή παραγωγική δυναμικότητα και 

διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας. Ακολούθησε η επίσκεψη στη 

βιομηχανική μονάδα της SOVEL, όπου με 450 εργαζόμενους, άρτιες εγκαταστάσεις και με 

σύνδεση με ιδιωτικό λιμάνι συμβάλει στη συνεχή ανάπτυξη της χαλυβουργίας στο Βόλο. 

Σε δήλωσή του με την ευκαιρία της επίσκεψης, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κων/νος 

Μπίτσιος τόνισε ότι «η εθνική ανάπτυξη και η σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές επιδόσεις δεν 

μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την οικονομική μεγέθυνση της περιφέρειας. Η ευρύτερη περιοχή 

της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας διαθέτουν ένα αξιόλογο παραγωγικό δυναμικό που 

άντεξε μέσα στην κρίση.  Σήμερα,  απαιτείται να κάνουμε όλοι μαζί  μια νέα αρχή και να 

εργαστούμε συντεταγμένα για την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και την 

προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, που θα φέρουν σταθερές καλά αμειβόμενες δουλειές 

και ευημερία στους Έλληνες, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.»  

Μιλώντας στην ειδική εκδήλωση, που διοργανώθηκε με θέμα: «Αλλαγές και εξελίξεις στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων», η Πρόεδρος του ΣΒΘΚΕ και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ, κ. Ελένη 

Κολιοπούλου, επισήμανε ότι τα προβλήματα των περιφερειακών παραγωγικών επιχειρήσεων 

εντείνονται, καθώς υπάρχουν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος και βαρύτητας που δημιουργούν 

πρόσθετες πιέσεις στις παραγωγικές δυνάμεις των δύο περιοχών. Ενδεικτικά, η κ. 

Κολιοπούλου επισήμανε την υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 

ενωσιακούς πόρους, τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την επίσπευση της δημιουργίας του 

Βιομηχανικού Πάρκου Οινοφύτων, την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

βελτίωσης και ανάπτυξης των υφιστάμενων Βιομηχανικών Περιοχών, την επέκταση του 

Δικτύου Φυσικού Αερίου, τη μείωση του υψηλού κόστους διοδίων που επιβαρύνει τις 

χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές, την αναβάθμιση του δικτύου των σιδηροδρομικών 

μεταφορών, την ανταγωνιστική λειτουργία του λιμένα Βόλου, την αναθεώρηση του τρόπου 

υπολογισμού των δημοτικών τελών κ.α. «Αυτά είναι ζητήματα που τίθενται από τις 

επιχειρήσεις και οφείλουμε να τα αναδεικνύουμε σε κάθε ευκαιρία» κατέληξε. 
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Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ και μέλος ΔΣ του ΣΕΒ, κ. Μιχάλης 

Τσαμάζ, που ήταν ο κεντρικός ομιλητής, τόνισε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, 

επισημαίνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί για τη χώρα και τις επιχειρήσεις 

που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στη νέα ψηφιακή εποχή. Αφού υπογράμμισε πως η 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της 

περιφέρειας, σημείωσε: «στην ατζέντα του ΣΕΒ ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πολύ 

ψηλά.  Για το λόγο αυτό έχει, ήδη, διαμορφώσει ειδική Ομάδα Εργασίας για την Ψηφιακή 

Οικονομία, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι. Αποστολή μας, είναι η προώθηση της 

ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα και η διεύρυνση της χρήσης Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών».  Κατά την ομιλία του, ο κ. Τσαμάζ επεσήμανε και τις τρεις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό, που είναι τα 

δίκτυα νέας γενιάς, οι ολοκληρωμένες λύσεις ΤΠΕ και η αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στις 

αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχύτατης προσαρμογής σε 

αυτές. Κλείνοντας, ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι δυνατότητες 

που μας δίνει σήμερα η τεχνολογία είναι απεριόριστες και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Σε 

μια εποχή που κινείται με υψηλές ταχύτητες, πρέπει να έχουμε αντίστοιχο ρυθμό. Φορείς της 

αλλαγής είμαστε όλοι εμείς, οι παραγωγικές δυνάμεις αυτού του τόπου.  Είναι στο χέρι μας να 

φτιάξουμε το μέλλον, δίνοντας προοπτικές ανάπτυξης για τη χώρα.  Είναι στο χέρι μας να 

αλλάξουμε τον κόσμο με την τεχνολογία».   

Στη συνέχεια της εκδήλωσης έγιναν παρουσιάσεις από τα αρμόδια στελέχη του ΣΕΒ των 

εξελίξεων στα εργασιακά, καθώς και στη βιομηχανική χωροθέτηση και αδειοδότηση με τη 

συμμετοχή της κ. Ειρήνης Πιτταρά, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αδειοδότησης 

Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Αναλύθηκαν επίσης οι εξελίξεις στο εταιρικό δίκαιο, «Εξαγορές, 

συγχωνεύσεις, νόμος ΑΕ και ΕΠΕ» και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση 

ειδικών θεμάτων στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, από τον κ. Μιχάλη Τσαούτο, 

Αντιπρόεδρο του ΣΒΘΚΕ.  

Συμφωνήθηκε, τέλος, οι επαφές με τις παραγωγικές δυνάμεις των δύο περιφερειών να 

επαναληφθούν και στο άμεσο μέλλον.  

 

Με την υποστήριξη 

 
                               


