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Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 

Δεν έχω λόγια να εκφράσω την χαρά που νοιώθω να βρίσκομαι ανάμεσα σε 

αγαπητούς φίλους, τους προέδρους των Επιμελητηρίων της Στερεάς Ελλάδας 

στην εκδήλωση τους με θέμα την «Αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας - Προβλήματα και στήριξη της περιφερειακής 

επιχειρηματικής κοινότητας» 

Κύριοι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, 

αγαπητοί φίλοι, Παναγιώτη Αγνιάδη, Θανάση Κυρίτση, Βασίλη Αυγερινέ, Γιάννη 

Γεροντίτη, και Χρίστο Τσάμπρα, 

Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για  την υψίστη τιμή που μου αποδίδετε να 

βραβευθώ «για την πολύχρονη προσφορά μου στο επιχειρείν.» 

Κυρία Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίθας, 

Κύριε Γιάννη Μασούτη, Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, 

Κύριε Γιάννη Μπρατάκο, Πρόεδρε του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος 

Κύριε Γιάννη Ταγκαλέγκα, Δήμαρχε Λεβαδέων,   

Υπηρετώ την Βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της 

54 ακριβώς χρόνια.  

Στο διάστημα αυτό είχα την τιμή και το προνόμιο να υπηρετήσω επί  30 χρόνια το 

σύνολο των Βιομηχανιών της Στερεάς Ελλάδας μέσω του ΣΒΣΕ , εκ των οποίων τα 

23 είχα την τιμή και την υψίστη χαρά να είμαι επί κεφαλής του Διοικητικού 

Συμβουλίου του. 



Στο διάστημα αυτό είχα επίσης την τιμή και το προνόμιο να γνωρίσω από κοντά 

όλους τους προέδρους των Επιμελητηρίων, με τους οποίους ανέπτυξα μία 

ιδιαίτερη προσωπική και φιλική θα έλεγα σχέση. 

 Ειδικά με το Επιμελητήριο Βοιωτίας και τον προέδρο  κύριο Παναγιώτη Αγνιάδη, 

τον οποίο συγχαίρω από καρδιάς για την ανάληψη της προεδρίας του 

Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, υπoγράψαμε Μνημόνιο 

Συνεργασίας υλοποιώντας τις αντίστοιχες αποφάσεις των Διοικητικών μας 

Συμβουλίων με σκοπό να αναπτύξουμε ένα κώδικα συνεργασίας σε όλα τα 

επίπεδα, προκειμένου να προωθήσουμε αποτελεσματικότερα τα καλώς 

εννοούμενα συμφέροντα των εταιρειών που εκπροσωπούμε. στο επίπεδο της 

από κοινού διαμόρφωσης και προώθησης των αρχών της ΕΚΕ (Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης), μέρος της οποίας αποτελεί και η προστασία του 

περιβάλλοντος, η επικοινώνηση των αναγκών τους προς την Κεντρική και 

Περιφερειακή Διοίκηση, η αποδοχή και προώθηση των αρχών της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, και η απόλυτη συνεργασία σε θέματα ανάπτυξης, εργασιακού 

περιβάλλοντος όπως ασφάλειας  και υγιεινής στο χώρο εργασίας, η εκπαίδευση 

των εργαζομένων και η διασύνδεση της με την αγορά εργασίας. 

Η κορυφαία αυτή πράξη είναι το επιστέγασμα μίας πολύχρονης συνεργασίας των 

δύο φορέων στη διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκε ειλικρινής διαπροσωπική 

σχέση εκτίμησης μου προς το πρόσωπο και την προσωπικότητα του Παναγιώτη 

Αγνιάδη που αποτελεί τον στυλοβάτη του Επιμελητηριακού θεσμού με 

επιστέγασμα την κατάκτηση της θέσης του Γ.Γ στη Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ελπίζω και εύχομαι αγαπητέ Παναγιώτη Αγνιάδη να 

συνεχίσεις να εκπέμπεις τη γνώση του και τον δυναμισμό σου στο χώρο των 

επιχειρήσεων του οποίου αποτελείς πρωταγωνιστικό στέλεχος. 

Ανάλογες αρχές σφυριλατήθηκαν και εφαρμόσθηκαν τα τελευταία χρόνια με όλα 

τα Επιμελητήρια με τα οποία ο ΣΒΣΕ βρίσκεται σε απόλυτη ταύτιση  και 

ειδικότερα μετά το 1ο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο που 

πραγματοποιήθηκε το 2017 στο Καρπενήσι.  

Ωστόσο στην κορυφή προσφοράς μου στην επιχειρηματικότητα και το επιχειρείν 

αποτελούν οι δράσεις για την άρση όλων των εμποδίων που δυσκολεύουν την 

εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, και την απάλειψη των 

γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα 



και καταπνίγουν την επιχειρηματική πρωτοβουλία και τέλος στην 

δέσμευση να μετατρέψουμε την ΑΒΣ Οινοφύτων σε οργανωμένο – 

θεσμοθετημένο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης δεδομένου ότι το θέμα 

Ασωπός αποτελούσε και ήταν θέμα εθνικής προτεραιότητας γιατί 

χαρακτηριζόταν ως η πλέον οχλούσα περιβαλλοντικά και άναρχη πολεοδομικά, 

άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση της Ελληνικής Επικράτειας. Ταυτόχρονα όμως, 

παρά το γεγονός ότι αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους μητροπολιτικούς 

πόλους μεταποιητικής δραστηριότητας, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και 

της απασχόλησης σε τοπικό και σε Εθνικό επίπεδο, δημιούργησε μία πρωτοφανή 

συκοφάντηση του συνόλου της βιομηχανίας της περιοχής.  

Για την άρση όλων των αρνητικών συνεπειών που υφίσταντο η 

επιχειρηματικότητα στην περιοχή και με σκοπό τη δημιουργία των αναγκαίων 

προϋποθέσεων που θα οδηγούσαν στην ανάπτυξή της, ο ΣΒΣΕ ως ο κατ' εξοχήν 

αρμόδιος συντονιστικός φορέας και εκπρόσωπος των εγκατεστημένων 

επιχειρήσεων ανέπτυξε διαχρονικά σημαντικές προσπάθειες και πήρε 

σημαντικές πρωτοβουλίες με την κεντρική Διοίκηση με κύρια επιδίωξη την 

περιβαλλοντική εξυγίανση και οργάνωση της περιοχής, μέσω της ανάπτυξης των 

κατάλληλων έργων υποδομής και πολεοδόμησης, με ταυτόχρονο στόχο την 

εξυπηρέτηση των σοβαρών αναγκών και προβλημάτων των Επιχειρήσεων και την 

ενίσχυση της συμβολής τους στην τοπική ανάπτυξη και την εθνική οικονομία.  

Σήμερα έχουμε στη διάθεση μας δύο σοβαρά οχήματα μετάβασης στην ως άνω 

επιδίωξη. Πρόκειται για την Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου 

(ΕΑΝΕΠ) η οποία έχει ήδη αναθέσει την μελέτη ανάπτυξης του ΕΠΕ, η οποία θα 

κατατεθεί προς έγκριση στο Υπουργείο εντός του επομένου μηνός, και την 

Εταιρεία Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ ) στην οποία έχω την 

τιμή να είμαι πρόεδρος του ΔΣ, η οποία τελεί εν αναμονή παραλαβής και 

διαχείρισης των υλοποιημένων έργων. 

Κυρίες και κύριοι, 

Έστω και κάτω από τις παραπάνω άναρχες συνθήκες είδα μέρα με την ημέρα τα  

χρόνια αυτά την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε τα χρόνια αυτά στην περιοχή 

μας. Είδα την πληθυσμιακή έκρηξη στα Οινόφυτα, είδα τους 300-500 κατοίκους 

να γίνονται 3.000 και είδα τον Δήμο Τανάγρας να αριθμεί πάνω από 20.000 

κατοίκους. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις από 5-10 την εποχή του 1970 έχουν 



ανέλθει σε πάνω από 400 σήμερα. Στην περιοχή μας παράγονται και εξάγονται 

πάνω από το 15% των εξαγωγών της Χώρας και συμβάλουν  κατά 3,5 στο ΑΕΠ. 

Παράλληλα η απασχόληση και οι θέσεις εργασίας στη Βιομηχανία μόνο για τα 

μέλη του ΣΒΣΕ ξεπερνούν τις 15.000. Κατά συνέπεια έχουμε μία αλματώδη 

ανάπτυξη την οποία οφείλουμε να στηρίξουμε και να την μεγενθύνουμε. 

Κυρίες και κύριοι, 

Θέλω να σας βεβαιώσω ότι η παρουσία μου στον επιχειρηματικό στίβο δεν 

τελειώνει εδώ. Θα συνεχίσω να παρέχω τις υπηρεσίες μου με όλες μου τις 

δυνάμεις όπου και όποτε χρειασθεί.  

Σας ευχαριστώ. 

  

  

 


