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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

30 χρόνια στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

21/9/21:
“Για εμένα σήμερα δεν είναι η 39η Τακτική Γενική Συνέλευση 

του ΣΒΣΕ
Σήμερα είναι τα 39α γενέθλια του. 

Τον παρέλαβα παιδί και τον παραδίδω ενήλικα.”

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ 1983:
Οικονομικός Διευθυντής στην ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 
2000:
Γενικός Διευθυντής της ΕΛΒΑΛ Α.Ε
Σήμερα:
Μετέχει της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2011:
 ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, με διακριτικό τίτλο ΣΒΒ.

Η παρουσία των βιομηχανιών αυτών και η ένταξή τους στον Σύνδεσμο επέβαλε 

την ανάγκη μετονομασίας του Συνδέσμου, το Σεπτέμβριο του 2011, σε ΣΒΒ

2014:
 ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
με διακριτικό τίτλο ΣΒΣΕ.
Η νέα Διοικητική οργάνωση των Περιφερειών της χώρας με 
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ανακατέταξε τις αρμοδιότητες και 
επαναπροσδιόρισε τα επίπεδα Διοίκησης στη Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας.
Ο Σύνδεσμος προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες 
και να προσαρμοσθεί στις νέα απαιτήσεις του ρόλου του που εκ 
των πραγμάτων προσδιοριζόταν πλέον σε Περιφερειακό επίπεδο, 
αποφάσισε ομόφωνα κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μελών του της 29ης Απριλίου του 2011, μετά από εισήγηση του 
Προέδρου του Δ.Σ. κυρίου Νικολάου Κουδούνη, να μετονομασθεί 
σε ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με 
διακριτικό τίτλο ΣΒΣΕ.

30/9/21:
Ανακηρύχθηκε ομόφωνα Επίτιμος Πρόεδρος του ΣΒΣΕ

Επιτεύγματα:
(όπως τα παρουσίασε ο ίδιος στις 21 Σεπτεμβρίου 2021)

“•Έχουμε αλματώδη αύξηση κατά 132% περίπου στον αριθμό των μελών μας 
η οποία αποδίδεται στην αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του ΣΒΣΕ 
στο Επιχειρηματικό γίγνεσθαι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με κορυφαία 
δράση την οριοθέτηση του ΕΠΕ Οινοφύτων που πραγματοποιήθηκε με την 
ψήφιση του Ν.4605/19.
•Έχουμε αύξηση της απασχόλησης που προσέφεραν στην 10ετία,οι εταιρείες 
μέλη μας, της τάξης του 134% περίπου η οποία κρίνεται ως πολύ σημαντική 
δεδομένου ότι δεν οφείλεται μόνο στην αριθμητική αύξηση των μελών μας. 
•Το σύνολο των απασχολουμένων από τις εταιρείες μελη μας ανέρχεται σε πάνω 
από 17.000 άτομα,
•Έχουμε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο Κύκλος Εργασιών των επιχειρήσεων 
μελών μας επί του ΑΕΠ της Χώρας να ανέρχεται σε 3,84% έναντι 3.6% της 
προηγούμενης περιόδου. Η αύξηση αυτή είναι της τάξης του 124,11% συγκριτικά 
με το έτος 2010 και αξιολογείται πολύ σημαντική γιατί επετεύχθη σε περίοδο 
περιορισμών λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω Covid-19. 
•Ο Κύκλος εργασιών, καταγράφει σημαντική αύξηση (της τάξης του 210% 
περίπου), στην 10ετία αξιολόγησης,
•Οι εξαγωγές των εταιρειών μελών μας αντιπρωσεπεύουν το 1,65% του ΑΕΠ της 
χώρας και καταγράφουν αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 157% περίπου. Η 
αύξηση αυτή κρίνεται ως πολύ σημαντική και καταδειχνύει την εξωστρέφεια 
των επιχειρήσεων μας.
•Σημαντικό είναι ότι οι εξαγωγές των εταιρειών μελών μας αντιπροσωπεύουν 
το 5,14% των εξαγωγών της χώρας. 
•Πετύχαμε αύξηση των διαθεσίμων του Συνδέσμου στο διάστημα 2010-2020 
της τάξης του 410%
•Η αντίστοιχη αύξηση διαθεσίμων στο τελευταίο έτος ανήλθε σε 57,6%.”

Ημερομηνία ορόσημο

Ο βασικότερος στόχο του επιτυγχάνεται το 2019:
Ιδρύεται Εταιρεία Διαχείρισης Επιχειρηματικού 
Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού (Ε.Δ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε) και 
ο ορίζεται πρόεδρος!


