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Οινόφυτα, 17 Σεπτεμβρίου 2021 

 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
«Στερεά Ελλάδα, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εθνική και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για  τη 

Βιομηχανία» 
 

Οι προοπτικές ανάπτυξης για τη Βιομηχανία της Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της 

Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής καθώς και της νέας επικαιροποιημένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 

τη Βιομηχανία, αποτελούν για το Σύνδεσμό μας ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας.  

Τα ζητήματα αυτά, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που δημιουργεί η σωστή αξιοποίηση των 

κοινοτικών πόρων που θα διατεθούν στη χώρα μας μέσω της νέας Συμφωνίας για το Εταιρικό 

Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, καθώς και του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0»,  θα 

αποτελέσουν το κύριο θέμα των εργασιών της Ανοικτής Εκδήλωσης, στα πλαίσια της 39ης Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄, στο κτήμα «ΟΙΝΟΤΡΙΑ 

ΓΗ» ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ στο Καπανδρίτι, όπου θα παρατεθεί και επίσημο Δείπνο. 

Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή για την εκδήλωσή μας και ταυτόχρονα σημαντική ευκαιρία να 

ενημερωθείτε από τους υψηλούς προσκεκλημένους μας για τις εξελίξεις που μας αφορούν.  

Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας και αναμένουμε την επίσημη 

επιβεβαίωση της συμμετοχής σας στις εργασίες μας, οι οποίες είναι αυτονόητο ότι θα διεξαχθούν 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα της COVID-19. 

Η συζήτηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά εξ ολοκλήρου από το STAR TV ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.  

 

Μετά πλείστης τιμής, 

Νικόλαος Κουδούνης 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 
 
 
Σημειώσεις:  
1. Παρακαλούμε θερμά όπως μας ενημερώσετε εγκαίρως (έως 23.09.2021) για τη συμμετοχή σας στην Εκδήλωση στο τηλ: 
2262056699 και στο email: info@svse.gr  
2. Στο επίσημο δείπνο θα επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο στους προσκεκλημένους με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 
αφού βάσει νόμου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους μη εμβολιασμένους ανεξαρτήτως αρνητικού τεστ. Ο έλεγχος των 
απαραίτητων εγγράφων (έντυπης ή/και ηλεκτρονικής μορφής) θα πραγματοποιηθεί κατά την Είσοδο και την Εγγραφή των 
συμμετεχόντων. 
3. Παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη ότι η άνωθεν Πρόσκληση είναι προσωπική. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΒΣΕ ΤΗΣ 30/9/2021 

 

18:15 – 19:00 Εγγραφή και υποδοχή 

19:00 – 19:05 Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του ΣΒΣΕ 

19:05 – 19:10 Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κυρίου Φάνη Σπανού 

19:10 – 19:30 Ομιλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, 
κυρίας Elisa Ferreira  

19:30 – 19:40 Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών, κυρίου Χρήστου Σταϊκούρα 

19:40 – 19:50 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη 

19:50 – 20:00 Χαιρετισμός του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κυρίου 
Ευθύμιου Βιδάλη  

20:00 – 20:10 Ομιλία του Πρόεδρου του ΣΒΣΕ  

20:10 – 20:20 Βράβευση του Επίτιμου Προέδρου για την προσφορά του στο Σύνδεσμο  

20:20 Δείπνο 

 

 

 

 
 

  


