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Αγαπητοί φιλοξενούμενοι και συνεργάτες, 
 
Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι, 
 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
μας, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης 
μας και σας καλωσορίζω στη σημερινή διευρυμένη 
συνεδρίαση μας. 
 
Έχουμε τη χαρά να βρίσκονται σήμερα μαζί μας, ως 
εκπρόσωποι της Διοίκησης του ΣΕΒ ο κ. Κωνσταντίνος 
Μπίτσιος, Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και ο κ. Μιχάλης 
Τσαμάζ Μέλος του ΔΣ, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ. 
 
Μαζί μας επίσης είναι τα στελέχη του ΣΕΒ, ο κ. Γιώργος 
Ξηρογιάννης, Διευθυντής Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών 
Πολιτικών & Δικτύων, ο κ. Χρήστος Ιωάννου Διευθυντής 
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Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας η κ. Μαρίνα 
Σπυριδάκη, Διευθύντρια Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, η κ. Νάντια 
Ροντογιάννη Διευθύντρια Μελών και Εκδηλώσεων και η 
κ. Αθηνά Βουνάτσου, Senior Advisor Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών. 
 
Θα μας παρουσιάσουν μια σειρά θεμάτων, τα οποία 
αποτελούν ζητήματα αιχμής για τις επιχειρήσεις, και για 
τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε στη 
συνέχεια. 
Καλωσορίζουμε επίσης την κ. Ειρήνη Πιτταρά, 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων 

& Επιχειρηματικών Πάρκων, της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

 
Επίσης μαζί μας βρίσκονται αγαπητοί συνάδελφοι, 
επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων μελών του 
ΣΒΘΚΕ. 
 
Οι άνθρωποι αυτοί είναι αγωνιστές. Συμμετέχουν σε 
κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία του Συνδέσμου μας 
για τη σύνθεση των θέσεών μας και την κατάθεση 
προτάσεων για την βελτίωση του περιβάλλοντος 
λειτουργίας των επιχειρήσεων.  
 
Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω τις τεράστιες 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην 
καθημερινότητά τους.  
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Κάθε τρεις και λίγο προστίθενται και καινούργια θέματα, 
όπως αυτά που θα αναπτύξουμε και απόψε.  
 
Θέλω να τονίσω ότι ειδικά αυτή την εποχή οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνθλίβονται, την ώρα που 
οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν άλλου είδους 
επάρκεια, σε πηγές χρηματοδότησης, ανθρώπινου 
δυναμικού και τεχνογνωσίας, με οικονομίες κλίμακος.  
 

 

 
 
Στους αγαπητούς φιλοξενούμενους από τον ΣΕΒ θα 
ήθελα να παρουσιάσω: 
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Αφενός: 
 
Τη σημαντική συμβολή της βιομηχανίας -μεταποίησης, 
στην οικονομία των δύο Περιφερειών εμβελείας μας, τη 
Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, αλλά και στην 
οικονομία της χώρας 
 
και αφετέρου 
 
την παρουσία, δραστηριοποίηση και συμμετοχή του 
Συνδέσμου μας, στο οικονομικό γίγνεσθαι της περιοχής 
που καλύπτει. 
Είναι προφανές ότι η μεταποίηση της χώρας 
εξακολουθεί να δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από το 
εξωτερικό της περιβάλλον. 
 
Οκτώ και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής 
κρίσης, η ανταγωνιστικότητά της παραμένει ακόμη σε 
χαμηλά επίπεδα. 
 

Έστω όμως και σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, οι 

βιομηχανικές - μεταποιητικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις δυο περιφέρειες εμβέλειας 

του Συνδέσμου, εξακολουθούν να συνεισφέρουν 

σημαντικά στην τοπική και στην εθνική οικονομία. 

 
Και οι δυο περιφέρειες έχουν ανεπτυγμένους και τους 
τρεις τομείς της οικονομικής δραστηριότητας 
διαθέτοντας αγροτική παραγωγή, βιομηχανία-
μεταποίηση υπηρεσίες τουρισμού αλλά και γενικώς 
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υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις άλλες βασικές 
δραστηριότητες. 
 
 

 
 
Ο Σύνδεσμος μας, για την πληρέστερη παρακολούθηση 
της κοινωνικοοικονομικής πορείας των δύο 
περιφερειών, αντλεί τα διαθέσιμα στοιχεία από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή και αποτυπώνει την πορεία 
των οικονομικών δεικτών και για τις δυο περιφέρειες.  
 
Λόγω της χρονικής καθυστέρησης στην έκδοση 
ορισμένων στατιστικών στοιχειών, που αφορούν στις 
περιφέρειες της χώρας, ορισμένα από τα στοιχεία είναι 
προγενέστερων ετών, ενώ άλλα είναι πιο πρόσφατα. 
 
Από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η υπηρεσία του 
Συνδέσμου προκύπτει ότι για το έτος 2015: 
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• H βιομηχανία της περιφέρειας Θεσσαλίας συμβάλει 
κατά 5,71% στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της 
βιομηχανίας της χώρας και κατατάσσει την Θεσσαλία 
στην 6η θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. 

 
Η αίσθησή μας είναι ότι για το 2016 και το 2017 τα 
νούμερα αυτά δεν θα είναι χειρότερα.  
 

 

 
 

• H βιομηχανία της Στερεάς Ελλάδας συμβάλει κατά 
10,88% στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της 
βιομηχανίας της χώρας και κατατάσσει τη Στερεά 
Ελλάδα στην 3η θέση μετά τις περιφέρειες Αττικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Στο εσωτερικό των δυο περιφερειών η βιομηχανία 
συμβάλλει κατά 15% στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη 
Αξία της Θεσσαλίας και κατά 33% στη Στερεά Ελλάδα.  
 
Σε επίπεδο χώρας η βιομηχανία συμβάλλει κατά 13,5%, 
στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία της χώρας. 
 
Παρατηρείται δηλαδή ότι και στις δυο περιφέρειες η 
βιομηχανία συμβάλει σε ποσοστό υψηλότερο από το 
Μέσο Όρο της χώρας. 
 
 

 
 
Επισημαίνεται ότι στον όρο βιομηχανία 
περιλαμβάνονται οι μεταποιητικές βιομηχανίες, 
εξορυκτικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων.  
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Επίσης, ως προς τις πωλήσεις των βιομηχανικών 
προϊόντων η περιφέρεια Θεσσαλίας συμβάλλει κατά 
6,16% στις πωλήσεις βιομηχανιών προϊόντων της 
χώρας, για το έτος 2016 και η Στερεά Ελλάδα κατά 
16,47%. 
 
 

 
 
Στις εξαγωγές υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των 
δυο περιφερειών.  
 
Η Θεσσαλία είναι μια περιφέρεια με σημαντική 
εξαγωγική δραστηριότητα.  
 
Η αξία των εξαγωγών της ανέρχεται σε πάνω από 1,3 δις 
ευρώ για το έτος 2017 και το εμπορικό της ισοζύγιο 
παραμένει θετικό για εννέα συνεχή έτη.  
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Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει σημαντικά 
στην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων.  
 
Ωστόσο, η αξία των εξαγωγών της παρουσιάζεται να 
είναι χαμηλή, γιατί μεγάλο μέρος των παραγόμενων 
προϊόντων, εξάγεται από την περιφέρεια Αττικής, όπου 
βρίσκονται και οι έδρες των επιχειρήσεων. 
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Όσο αφορά στο Σύνδεσμό μας, η υποστήριξη και η 
προώθηση των επιχειρηματικών επιδιώξεων των μελών 
μας στηρίζεται και στη συνέργεια με τοπικούς και 
περιφερειακούς φορείς όπως: 
 
-Τις δυο Περιφέρειες, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
-Τα 8 εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια της 
περιοχής ευθύνης του 
-Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της περιοχής, όπως το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τα ΤΕΙ των δυο 
περιφερειών. Να επισημάνω ότι βρίσκεται προ των 
πυλών ενοποίηση των ιδρυμάτων 
-Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τοπικό παράρτημα 
-Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, περιφερειακό 
παράρτημα 
-Το Ερευνητικό Ινστιτούτο ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ  
-Τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου 
-Την εταιρία ΕΒΕΤΑΜ, η οποία είναι και μέλος του 
Συνδέσμου. 
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-Τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της περιοχής και 
ειδικότερα την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας (για 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία)  
-Τον Φορέα Διαχείρισης Α’ ΒΕΠΕ Βόλου,(Βιομηχανική 
Επιχειρηματική Περιοχή) ο οποίος αποτελεί από τα 
ελάχιστα παραδείγματα αυτοδιαχείρισης 
βιομηχανικών περιοχών στην Ελλάδα. 
 

 

 
 
Φυσικά η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και σε φορείς 
εθνικής εμβέλειας, όπως: 
 
-Ο ΣΕΒ  
-Η πρωτοβουλία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-Συμβούλιο 
Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη 
-Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 
-Το Ινστιτούτο ΕΛΙΝΥΑΕ  
-Το Ίδρυμα ΙΟΒΕ 
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-Ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις, κ.α. 
 
Με πολλούς από τους φορείς αυτούς ο Σύνδεσμος έχει 
υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας και συμπράττει 
μαζί τους για την από κοινού αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των επιχειρήσεων.  
 
Στον Σύνδεσμο μας πιστεύουμε ακράδαντα το ρητό «Η 
Ισχύς εν τη Ενώσει» και το κάνουμε πράξη. 
 

 
 
Ο Σύνδεσμός συμμετέχει σε τοπικά και περιφερειακά 
συμβούλια και επιτροπές όπως ενδεικτικά:  
 
✓ Στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΠΕΠ Θεσσαλίας 

και Στερεάς Ελλάδας, εκπροσωπώντας τον ΣΕΒ 
 
✓ Στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές του Αναπτυξιακού 

Νόμου στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας. 
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✓ Στο Συμβούλιο Πιστοποίησης της ΕΒΕΤΑΜ 

 
 

 
 
Ως Σύνδεσμος, έχουμε την εμπειρία, το στελεχιακό 
δυναμικό και τα εργαλεία για να συνεχίσουμε και να 
ενδυναμώσουμε την συμμετοχή μας και τη συνεισφορά 
μας στο παραγωγικό σύστημα των δύο περιφερειών. 
 
Αναφέρομαι: 
 
✓ Στο Δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος 

του οποίου είναι και ο ΣΕΒ και  
 
✓ Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων (ΑΕΔΕΠ), εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, όπως 
και η ΕΛΑΝΕΤ για τον ΣΕΒ 
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Ως φορέας που κατανοεί τη σημασία της καινοτομίας και 
της εξωστρέφειας στο επιχειρείν  φιλοξενούμε από το 
2015 στέλεχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, κοινό μας εταίρο στο 
Δίκτυο Enterprise Europe Network- Hellas. 
 
Στόχος της συνεργασίας είναι η πληροφόρηση, η 
διαμεσολάβηση και η υποστήριξη προς τις ΜμΕ σε 
θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, 
ερευνητικών συνεργασιών, διεθνοποίησης, 
εξωστρέφειας και ενσωμάτωσης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία. 
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Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, 
 
Η συνάντησή μας πραγματοποιείται σε μια περίοδο 
αναζήτησης του αναπτυξιακού βηματισμού της χώρας 
μας, αλλά και από ότι φαίνεται σε μια παρατεταμένη 
εκλογική περίοδο, όπου παρατηρούμε φαινόμενα 
πλειοδοσίας του πολιτικού κόσμου.  
 
Αυτό μας κάνει να κουμπωνόμαστε σαν επιχειρήσεις, και 
να αναρωτιόμαστε τι μέλλον μπορεί να έχει αυτός ο 
τόπος; Σε ποια χέρια; και με πόση σοβαρότητα και 
ευθύνη;  
 
Η βιώσιμη ανάπτυξη που είναι, ο εκ τον ουκ άνευ, 
σκοπός της χώρας μας έχει στην καρδιά της  
 

• την «παραγωγική ανασυγκρότηση»  



16 
 

 
και 

• την παραγωγή «διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων» υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσα 
στον τόπο μας.  

 

Αν ήθελε κανείς να κωδικοποιήσει τηλεγραφικά τα 

χιλιοειπωμένα προβλήματα που ταλανίζουν τις 

επιχειρήσεις μας θα έβαζε: 

 
Το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει τις 
επιχειρήσεις μας και ειδικά τις παραγωγικές με ποσοστά 
που φθάνουν ακόμα και στο 50%. 
 
Με την τάση που υπάρχει τώρα για αύξηση των μισθών 
όπου μας δυσκολεύει να κάνουμε προβλέψεις για τα 
επόμενα χρόνια αποτελεί ένα πολύ δύσκολο και 
αγχωτικό παράγοντα για τις διοικήσεις των 
επιχειρήσεων γιατί δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη 
ούτε η παραγωγικότητα ούτε η ανταγωνιστικότητα των 
ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον 
 
Το κόστος ενέργειας, το οποίο ούτε και αυτό δείχνει 
τάσεις μείωσης, τα προβλήματα χρήσης γης και 
αδειοδοτήσεων, βεβαίως το τεράστιο χρηματοδοτικό 
κόστος και την έλλειψη ουσιαστικών και ευέλικτων 
χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και βεβαίως η πολυνομία και η τεράστια 
αργοπορία απόδοσης δικαιοσύνης.  
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Πάνω σε αυτά, το τεράστιο φορολογικό βάρος, έμμεσο 
και άμεσο που μειώνει τα εισοδήματα των πολιτών και 
των επιχειρήσεων 
 
Αλλά, μιας και είμαστε στην Περιφέρεια τα ιδιαίτερα 
θέματα που έχουν οι Περιφέρειες μας θα τα αναπτύξει ο 
Αντιπρόεδρός μας, ο κ. Μιχάλης Τσαούτος.  
 
Είμαστε εδώ σήμερα για να δούμε τις αλλαγές και τις 
εξελίξεις στην λειτουργία των επιχειρήσεων και να 
συζητήσουμε τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας 
στη χώρα και στις δυο περιφέρειές μας ειδικότερα.  
 

Εύχομαι καλή επιτυχία στις σημερινές εργασίες μας και 
ζητώ τη συμμετοχή σας στις συζητήσεις που θα γίνουν 
στο τέλος κάθε ενότητας 
 
Είμαστε εδώ για να ακούσουμε αλλά και για να 
μιλήσουμε. 
 

 


