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Χαιρετισμός Προέδρου ΓΣ_ ανοιχτή  

 

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, ανάγκες τις οποίες η Διοίκησή μας 

παρακολουθεί στενά, προκειμένου, σε συνεργασία και με τους άλλους 

βιομηχανικούς συνδέσμους να τις εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο.  

Κατά τη διάρκεια της κλειστής Γενικής μας Συνέλευσης, αποφασίσαμε 

για ορισμένες αλλαγές στο Καταστατικό του Οργανισμού μας.  

Κάποιες από αυτές έχουν στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργική 

αναβάθμιση της καθημερινότητας.  

Οι βασικότερες όμως αλλαγές αφορούν σε 3 επίπεδα: 

α) στην αλλαγή της επωνυμίας του Συνδέσμου,  

β) στη δυνατότητα συμμετοχής εκπροσώπου του ΣΕΒ στη Διοίκηση μας 

και  

γ) στη διεύρυνση της περιοχής εμβέλειάς μας.  
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Χαιρετισμός Προέδρου ΓΣ_ ανοιχτή  

Ειδικότερα.  

α) Οι επιχειρήσεις μέλη μας από τη Στερεά Ελλάδα, ήθελαν η επωνυμία 

του Συνδέσμου να αναδεικνύει την περιοχή από την οποία προέρχονται.  

 

Η Διοίκηση ανταποκρινόμενη στο αίτημα τους, αποφάσισε και έφερε 

προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του ονόματός 

μας από Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 

(ΣΒΘΚΕ) σε Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 

(ΣΒΘΣΕ).  

 

β) Για περισσότερα από 30 χρόνια, ο Σύνδεσμός μας είναι μέλος του 

ΣΕΒ, και κατά καιρούς συμμετείχε στη Διοίκησή του ως μέλος.  

 

Στα πλαίσια των στενών σχέσεων συνεργασίας που έχουμε λοιπόν 

αναπτύξει με τον ΣΕΒ, οι δύο οργανισμοί αποφάσισαν, μεταξύ των 

άλλων, την καταστατική θεσμοθέτηση της συμμετοχής του ενός, στη 

Διοίκηση του άλλου.  

 

Έτσι, εκπρόσωπος του Συνδέσμου μας θα μετέχει στη Διοίκηση του ΣΕΒ, 

όπως και εκπρόσωπος του ΣΕΒ θα μετέχει στη Διοίκηση του δικού μας 

Συνδέσμου. 

 

Εκτίμησή μας είναι ότι και μέσω αυτής της διαδικασίας, οι σχέσεις μας 

προάγονται, αναβαθμίζονται αλλά και εξελίσσονται.  
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Χαιρετισμός Προέδρου ΓΣ_ ανοιχτή  

 

γ) Όσον αφορά την διεύρυνση της περιοχής εμβέλειάς μας, σε όλη την 

Ελλάδα, το σκεπτικό μας έχει ως εξής: 

 

Η Θεσσαλία & η Στερεά Ελλάδα είναι η βασική περιοχή δραστηριότητάς 

μας. 

 

Όμως, μέσω άλλων διαύλων και συνεργασιών, έχουμε αναπτύξει στενές 

σχέσεις και με επιχειρήσεις, που έχουν είτε την έδρα, είτε τις 

παραγωγικές εγκαταστάσεις τους, εκτός της Θεσσαλίας ή και της 

Στερεάς Ελλάδας.  

 

Η καταστατική διεύρυνση της περιοχής εμβέλειας, δίνει τη δυνατότητα, 

σε συνεργαζόμενες με τον Σύνδεσμο επιχειρήσεις, εφόσον επιθυμούν 

να είναι κοντά μας, ως μέλη μας, να το πράξουν.  

Φιλοδοξούμε να διατηρήσουμε αλλά και να επεκτείνουμε την 

παρουσία μας. 

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. 

 

Επιτρέψατε μου στο σημείο αυτό να συγχαρώ την επανεκλεγείσα, για 

δεύτερη συνεχόμενη φορά στο αξίωμα της Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Ελένη 
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Κολιοπούλου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  ΠΑΚΟ - Β. 

Α. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. Η κ. Κολιοπούλου υπηρέτησε από το 2013  το 

Σύνδεσμο  από τη θέση της  Αντιπροέδρου αρχικά, και κατόπιν από τη 

θέση της  Προέδρου, με μεγάλη επιτυχία. Η επανεκλογή της 

επιβεβαιώνει την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της στο αξίωμα αυτό, 

και αποτελεί εχέγγυο για την επόμενη τριετία διακυβέρνησης του 

Συνδέσμου. 

 

Όσον αφορά στα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να 

επισημάνω ότι αποτελείται,  από επανεκλεγέντα μέλη των οποίων η 

θητεία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς βεβαίως και από 

νεοεκλεγέντες επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία  είναι 

διαθέσιμα να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Σύνδεσμο 

και στα μέλη του. 

 

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, με γνώση 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. 
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Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, αρχίζει σε 

μια ιδιάζουσα περίοδο, στην «μετά μνημονική εποχή», όπου οι δείκτες 

φαίνεται να ανακάμπτουν, τα άλυτα όμως και διαχρονικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές  επιχειρήσεις, συνεχίζουν να 

δυσχεραίνουν και να επιβραδύνουν την ανταγωνιστικότητα τους.  

 

Η μεταποίηση υπέστη τεράστια ζημιά στα χρόνια της κρίσης, όταν οι 

φόροι στην παραγωγή και στην κατανάλωση, καθώς και στα εταιρικά 

κέρδη, εκτόξευσαν τα κόστη παραγωγής στα ύψη, με το κόστος της 

ενέργειας και το μη μισθολογικό κόστος να υποσκάπτουν τη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.  

 

Για να καλυφθεί η απόσταση αυτή της ελληνικής βιομηχανίας, 

απαιτείται συνεχής εκσυγχρονισμός στην παραγωγή και στη διαχείριση, 

καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, υιοθέτηση προηγμένων 

τεχνολογιών, δικτύωση και κυκλικές συνεργασίες και για να 

επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ 

αφορά στη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων, τόσο στα αρχικά στάδια 

υλοποίησής μιας επένδυσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, 

αλλά και στην ωριμότητά τους.  

Ως εκ τούτου, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε στη συνέχεια τη 

συζήτηση που θα διεξαχθεί στο πάνελ που φιλοξενούμε σήμερα, του 

οποίου τον συντονισμό έχει αναλάβει ο έμπειρος δημοσιογράφος κ. 

Παπαδημητρίου, και το οποίο αποτελείται από σημαντικά στελέχη του 

Τραπεζικού Τομέα, αλλά και καταξιωμένους επιχειρηματίες.  
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Ο Σύνδεσμος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όσοι διαχρονικά 

παρακολουθείτε το έργο του, βρίσκεται αρωγός στις εξελίξεις της 

επιχειρηματικής κοινότητας, επιδιώκοντας πάντοτε την υποστήριξη και 

την ανάπτυξη της.  

 

Με τη βεβαιότητα ότι και οι  ομιλίες που έπονται θα είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσες, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, σας περιμένουμε όλους στη Δεξίωση. 

Ευχαριστώ  


