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Αγαπητές κυρίες και κύριοι,  

 

Τα πρώτα βήματα 

 

Στις 28 Απριλίου του 1966, είκοσι δύο επιχειρηματίες αναλαμβάνουν την 

πρωτοβουλία ίδρυσης του Συνδέσμου Βιομηχάνων Θεσσαλίας.  

 

Επιλέγουν την πόλη του Βόλου ως έδρα και οριοθετούν τους θεσσαλικούς 

νομούς, ως την περιοχή άσκησης της δραστηριότητάς του. 

 

 «….Η προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ηθικών και επαγγελματικών 

συμφερόντων των μελών και η μελέτη και επιστημονική έρευνα δια την 

υποβοήθησιν του έργου της βιομηχανικής αναπτύξεως της Θεσσαλίας…», 

αποτελούν καταστατική δέσμευση των ιδρυτών και προδιαγράφουν τους 

σκοπούς που καλείται ο Σύνδεσμος αρχικά να υπηρετήσει.  

 

Πολύ σύντομα, οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες επιβάλλουν την 

προσθήκη νέων στόχων. Ο Σύνδεσμος διευρύνει την αποστολή και το έργο 

του. 

 

 Συνδιαλέγεται με την Πολιτεία για ζητήματα που αφορούν στην 

αναγκαιότητα στήριξης και προστασίας της επαρχιακής βιομηχανίας, 

στους όρους και στις προϋποθέσεις τραπεζικών χορηγήσεων, στη 

διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τα ελληνικά προϊόντα, στην 

ανάγκη επέκτασης των δικτύων και των υποδομών στην περιφέρεια, στην 

οργάνωση των εμπορευματικών μεταφορών, στις αλλαγές των 

διαδικασιών ίδρυσης και επέκτασης των βιομηχανικών μονάδων κ.α. 

 Εξασφαλίζει τη συμμετοχή εκπροσώπων των βιομηχανικών επιχειρήσεων 

στα Πρωτοβάθμια Διοικητικά Διαιτητικά Δικαστήρια για την υποστήριξη των 

συμφερόντων των μελών του 

 Συμπράττει με τις υπόλοιπες παραγωγικές και κοινωνικές ομάδες και 

συνεργάζεται με τα Επιμελητήρια της Θεσσαλίας για την προώθηση 

θεμάτων της περιοχής.  

 Συμμετέχει σε κοινές συσκέψεις με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, τον 

Σύνδεσμο Μακεδονίας – Θράκης, τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Πάτρας και 

τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Πειραιώς, σε μια προσπάθεια εμπέδωσης της 

συλλογικής έκφρασης και συζητά για την υπογραφή Εθνικής Σύμβασης 

Εργασίας  

 Προωθεί την ίδρυση βιομηχανικών περιοχών στην ελληνική περιφέρεια και 

συμβάλλει σε εγχειρήματα και εκστρατείες προβολής των ελληνικών 

προϊόντων στο εξωτερικό. 

 

Το έργο του Συνδέσμου τυγχάνει αναγνώρισης και προβολής. Το Αθηναϊκό 

Οικονομικό Φύλλο «Βιομηχανική Αναγέννηση», εκείνης της εποχής, 

παρακολουθεί το έργο του Συνδέσμου. Φιλοξενεί και δημοσιεύει τις 

προσπάθειες του. Προβάλλει τις προτάσεις του. 

  



Η επέκταση 

 

Η αναγκαιότητα εκπροσώπησης των Βιομηχανιών της Στερεάς Ελλάδας, 

οδήγησε τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου της 6ης Φεβρουαρίου 

1980 στις αποφάσεις: 

 

 Για την επέκταση των ορίων δράσης του Συνδέσμου προς το συγκεκριμένο 

γεωγραφικό διαμέρισμα και  

 

 Για την μετονομασία του, σε «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Κεντρικής Ελλάδος». 

 

Ο Σύνδεσμος αποκτά περισσότερα μέλη, εγγράφει στη δύναμή του νέες 

επιχειρήσεις.  

 

Αποκτά πληρέστερη εικόνα για τις ιδιαιτερότητες και τις αναπτυξιακές 

δυνατότητες ή και τις υπάρχουσες αδυναμίες της κάθε περιοχής.  

 

Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον, 

που συνδέονται με την συμμετοχή της Ελλάδας στην Κοινότητα των 

Ευρωπαϊκών Χωρών, αλλά και με τη διεθνοποίηση της οικονομίας.  

 

Διευρύνει το πεδίο των παρεμβάσεών του σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

 

Καταρτίζει προτάσεις για την εφαρμογή πολιτικών στήριξης των λιγότερο 

αναπτυγμένων περιοχών της Δυτικής Θεσσαλίας και της Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας και καθιερώνεται στη συνείδηση του επιχειρηματικού κόσμου, ως ο 

εκφραστής της Βιομηχανίας και της Επιχειρηματικότητας. 

 

Σήμερα στη δύναμη των τακτικών μελών του περιλαμβάνει:  

 

 Βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, όλων των δυναμικών τομέων και 

κλάδων που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 

 

 Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων. 

 

 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση, στην ελεγκτική, 

στην πληροφορική, στα χρηματοοικονομικά, και σε άλλες υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται σε επιμέρους λειτουργίες του μεταποιητικού έργου. 

 

Το Δελτίο 

 

Τον Αύγουστο του 1981 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του Δελτίου του 

Συνδέσμου. Γίνεται αποδεκτό από τον επιχειρηματικό κόσμο με ιδιαίτερη 

ικανοποίηση, ενώ σε έγκριτα οικονομικά φύλλα, αναδημοσιεύονται θέματα που 

παρουσιάζει.  

 

Μέσα από τις σελίδες του προβάλλεται η δραστηριότητα του Συνδέσμου αλλά 

και τα επιτεύγματα των επιχειρήσεων μελών. 

 



Έτσι, ο στόχος για την συσπείρωση των επιχειρήσεων και την καλλιέργεια του 

πνεύματος της συλλογικότητας μεταξύ των μελών επιτυγχάνεται, όπως 

ονειρεύτηκαν οι δημιουργοί του.  

 

Σήμερα, το Ειδικό Διμηνιαίο Περιοδικό του Συνδέσμου, το Δελτίο, απευθύνεται σε 

ένα αριθμό επίλεκτου αναγνωστικού κοινού και κατέχει δεσπόζουσα θέση 

μεταξύ των Ειδικών Περιοδικών. 

 

Η Πρώτη Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

 

Το 1989, η 23η Γενική Διεύθυνση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναθέτει κατόπιν 

διαγωνισμού, στο Σύνδεσμο, τη φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Πληροφοριών για τις Επιχειρήσεις GR 162. 

 

Μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών, το οποίο λειτούργησε μέχρι το 

2007, συμμετέχουμε και στα επιμέρους βασικά Δίκτυα BC-NET και BRE που 

προωθούν τις συνεργασίες μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

 

Έτσι ο Σύνδεσμος υποβοηθά τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και της Στερεάς 

Ελλάδας, να αποκτήσουν πρόσβαση σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρείχε 

η Ενιαία Αγορά.  

 

Η ΑΕΔΕΠ 

 

Το 1996, σε συνεργασία με την ALPHA BANK ο Σύνδεσμος δημιούργησε την 

Αναπτυξιακή Εταιρία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, γνωστή ως 

ΑΕΔΕΠ.  

 

Η ΑΕΔΕΠ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, από τότε μέχρι και σήμερα 

διεκδίκησε, ανέλαβε, κατόπιν διαγωνισμού, και με επιτυχία διαχειρίστηκε: 

 

Τα Προγράμματα και τα Μέτρα του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1996-2001, 

για τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  

 

Τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Γ΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 

Επίσης, ως Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), διαχειρίστηκε Δράσεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας  

 

Πολύ πρόσφατα μάλιστα, ως Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ανέλαβε την Διαχείριση 

Έργων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 

(ΕΠΑνΕΚ) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 

Η ΑΕΔΕΠ, σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της, απέδειξε ότι έχει τη 

δυνατότητα παροχής αξιόπιστων και υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών.  

 



Ανταποκρίθηκε πλήρως στις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Κάλυψε, κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στη χρηματοδότηση των Δράσεων και των 

Προγραμμάτων που διαχειρίστηκε.  

 

Στο τρέχον πρόγραμμα, η ΑΕΔΕΠ με την εμπειρία της μπορεί να διαδραματίσει 

σημαίνοντα και πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση του 

ΕΠΑΝΕΚ και να συμβάλλει στην υποβοήθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.  

 

Δυαδική Προεδρία 

 

Στις 29 Ιανουαρίου 2005, η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου, 

αναθεωρεί το καταστατικό και υιοθετεί την εισαγωγή του Συστήματος της 

Δυαδικής Προεδρίας.  

 

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

εργάζονται από κοινού για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συνδέσμου 

με εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

 

Η συνεργασία αυτή λήγει στα τέλη του 2015, με την συνταξιοδότηση του 

Εκτελεστικού Προέδρου κ. Απόστολου Παπαδούλη, τον οποίο ευχαριστούμε 

πολύ για το έργο και την πολύτιμη συμβολή του. 

 

 

Ετήσιο Επιχειρηματικό Συμπόσιο 

 

Το 2005 εγκαινιάζεται μια σημαντική διοργάνωση 

 

Είναι το Ετήσιο Επιχειρηματικό Συμπόσιο Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος.  

 

Φιλοδοξία του εγχειρήματος ήταν και παραμένει μέσω των υψηλού επιπέδου 

προσκεκλημένων εισηγητών να επιτυγχάνει: 

 

 Την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας για την ποιότητα και το 

εύρος των αλλαγών που επέρχονται στις επιχειρησιακές λειτουργίες  

 

 Την προώθηση νέων ιδεών, σύγχρονων απόψεων και αποτελεσματικών 

πρακτικών σε σύγχρονα ζητήματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. 

 

Το Ετήσιο Επιχειρηματικό Συμπόσιο, το οποίο πλέον έχει αποκτήσει τα 

χαρακτηριστικά θεσμού, διοργανώνεται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική πόλη 

της Θεσσαλίας ή της Στερεάς Ελλάδας και σε αυτό συμμετέχουν επιχειρηματίες 

και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων μελών αλλά και μη μελών από τις δύο 

περιοχές.  

 

Enterprise Europe Network-Hellas 

 

Το 2008, η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ιδρύει, το νέο Ενιαίο Δίκτυο Enterprise Europe Network, το οποίο 



βασίζεται στην εμπειρία των προγενέστερων δικτύων των Ευρωπαϊκών 

Κέντρων Πληροφοριών και των Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας.  

 

Στόχος του νέου Δικτύου είναι η παροχή διευρυμένων υπηρεσιών υποστήριξης 

των επιχειρήσεων για την προώθηση διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών, η 

ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και η ενίσχυση της συμμετοχής τους 

σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. 

 

Ο Σύνδεσμος συμμετέχει στο Νέο Δίκτυο, ως Εταίρος της Ελληνικής 

Κοινοπραξίας Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου.  

 

Έτσι λαμβάνει μέρος στις Πρωτοβουλίες της Γενικής Διευθύνσεως Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SME Feedback και “SME Panels, 

που αποτελούν Μηχανισμούς Προώθησης των αναγκών των Επιχειρήσεων 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

Επίσης ο Σύνδεσμος μετέχει και στην Πρωτοβουλία Matchmaking Events που 

προωθεί τη δικτύωση για τη σύναψη συνεργασιών μεταξύ ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων και φορέων. 

 

Συνεργασίες 

 

Στην 50χρονη πορεία του ο Σύνδεσμος ανέπτυξε σημαντικές σχέσεις 

συνεργασίας τόσο με Φορείς της Πολιτείας όσο και με την Οργανωμένη 

Κοινωνία ως Κοινωνικός Εταίρος. 

 

Συμμετείχε και συμμετέχει σε Θεσμοθετημένα Συλλογικά Όργανα Περιφερειακής 

και Τοπικής Εμβέλειας μέσω των οποίων διαμορφώνονται ή και λαμβάνονται 

αποφάσεις που αφορούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

 

Υπήρξε μέλος:  

 

 Του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας & Ανάπτυξης 

 Των Κέντρων Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Θεσσαλίας και 

της Στερεάς Ελλάδας 

 Του Διοικητικού Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας 

 Του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας 

 

Συνεργάστηκε και συνεργάζεται: 

 

 Με τους Εκπροσώπους της Πολιτικής Ηγεσίας 

 Με τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

 Με τις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και τις Τοπικές Αρχές  

 Με τους Εκπροσώπους των Εργαζομένων 

 Με τα Επιμελητήρια της περιοχής ευθύνης του 

 Με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

 Με το Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλίας 

 Με το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας 

 Με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

 



Είναι μέλος του Φόρουμ Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού που καταρτίζει το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο. 

 

Η πολυετής εμπειρία του Συνδέσμου και η δυνατότητά του να προωθεί και να 

ενισχύει τον κοινωνικό διάλογο, έχουν καθιερώσει τη μονιμότητα της 

συμμετοχής του και την εγκυρότητα της Επιχειρηματικής Εκπροσώπησης.  

 

Οι άνθρωποι του Συνδέσμου 

 

Ανώτατο Όργανο του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών του, η 

οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Τη Διοίκηση του Συνδέσμου ασκούν επιχειρηματίες και ανώτερα στελέχη 

βιομηχανικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στα όρια ευθύνης του.  

 

Από την ίδρυση του Συνδέσμου μέχρι και σήμερα, όλοι οι άνθρωποι της 

Διοίκησης, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, προσέφεραν τις υπηρεσίες, τις 

εμπειρίες, τις γνώσεις, τις ιδέες και το χρόνο τους. 

 

Επεδίωξαν και κατάφεραν να μετουσιώσουν σε πράξη τις καταστατικές 

δεσμεύσεις του Συνδέσμου που απηχούσαν στην ουσία τις δικές τους 

επιζητήσεις και τις αναζητήσεις των επιχειρήσεων για οικονομική ανάπτυξη και 

κοινωνική ευπορία.  

 

Ο Σύνδεσμος, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσέφεραν 

αφιλοκερδώς και υπηρέτησαν από όλες τις θέσεις της Διοίκησης τους 

σκοπούς του, τους εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ.  

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι πίσω από κάθε προσπάθεια της 

Διοίκησης και κάθε επιτυχημένο για μας αποτέλεσμα, βρίσκεται το στελεχιακό 

δυναμικό του Συνδέσμου.  

 

Οι άνθρωποι που υλοποιούν φιλότιμα και με επαγγελματισμό τις αποφάσεις 

μας, υποστηρίζουν τους στόχους μας και έχουν αναδειχθεί σε πολύτιμο 

συνεργάτη της επιχειρηματικής μας δράσης.  

 

Ο Σύνδεσμος σήμερα 

 

Ο Σύνδεσμος σήμερα, στα 50 του χρόνια, ώριμος και αποτελεσματικός 

εκπρόσωπος των μελών του, είναι ένας από τους πέντε Περιφερειακούς 

Συνδέσμους της χώρας.  

 

Είναι ο Συλλογικός Εκφραστής της Επιχειρηματικής Κοινότητας δύο Διοικητικών 

Περιφερειών. 

 

Εκπροσωπεί την Ιδιωτική Πρωτοβουλία και υποστηρίζει τις προσπάθειες 

ανάπτυξή της.  

 

Διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στις προσπάθειες διαμόρφωσης ενός 

σύγχρονου, ανταγωνιστικού, διαφανούς και σταθερού πλαισίου λειτουργίας 

των επιχειρήσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. 



 

 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι 

 

Πριν από λίγο, στις εργασίες της κλειστής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης 

μας, με την ευκαιρία της Επετείου των 50 χρόνων του Συνδέσμου, 

αποφασίσαμε να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που προσέφερε στο Σύνδεσμο, 

στη Βιομηχανία και στην Κοινωνία. 

 

Ομόφωνα ανακηρύξαμε τον κ. Νικόλαο Τσαούτο, ως Επίτιμο Πρόεδρο του 

Συνδέσμου.  

 

Ο κ. Τσαούτος ανήκει στην ολιγομελή ομάδα των «Νεστόρων» του Συνδέσμου.  

 

Από το 1969, εκπροσωπώντας την γνωστή βιομηχανία παραγωγής 

αναψυκτικών «ΕΨΑ» μπήκε στην μεγάλη οικογένεια του Συνδέσμου.  

 

Η συνέπεια, το ήθος, η αφοσίωση, η εργατικότητα, η αξιοπρέπεια και σύνεση 

αποτελούν συστατικά στοιχεία της προσωπικότητάς του.  

 

Είναι για όλους μας, παλαιούς και νέους συνεργάτες, ένα ισχυρό σημείο 

αναφοράς προς παραδειγματισμό και μίμηση. 

 

Έχει υπηρετήσει τον Σύνδεσμο για 47 χρόνια από τις θέσεις του Μέλους της 

Διοίκησης, του Συμβούλου, του Ταμία, του Αντιπροέδρου καθώς και δυο φορές 

από τη θέση του Προέδρου. 

 

Τα τελευταία 18 χρόνια συμμετέχει και στην Εκτελεστική Επιτροπή του 

Συνδέσμου, συμβάλλοντας στο έργο του με την πολύτιμη εμπειρία του. 

 

Επίσης, είναι Πρόεδρος της ΑΕΔΕΠ- (Αναπτυξιακής Εταιρίας Διαχείρισης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος) από το 2007 

μέχρι και σήμερα. 

 

Ο κ. Τσαούτος απετέλεσε τη δεύτερη γενιά η οποία συνέχισε την οικογενειακή 

παράδοση στην παραγωγή αναψυκτικών υψηλής ποιότητας.  

 

Στην αρχή από το 1954 έως το 1969 ήταν διαχειριστής της οικογενειακής 

επιχείρησης «Η ΑΓΡΙΑ ΜΙΧ. ΤΣΑΟΥΤΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.»  

 

Από το 1969 ως το 2011 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της 

Βιομηχανίας Αναψυκτικών ΕΨΑ Α.Ε. 

 

Από το 2011, εκτελεί χρέη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΨΑ ΑΕ, αφού 

παρέδωσε επί της ουσίας, τα ηνία της εταιρίας στους άξιους συνεχιστές της 

τρίτης γενιάς. 

 

Ανέπτυξε πλούσια κοινωνική δραστηριότητα. Ενεργό μέλος της κοινωνίας, 

συμμετείχε για πολλά χρόνια στη Διοίκηση του Ορειβατικού Συλλόγου, του 

Ομίλου Αντισφαίρισης Βόλου, του Ροταριανού Ομίλου Βόλου, του 

Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ.α.  



 

Λατρεύει τον αθλητισμό και το βουνό.  

 

Είναι παντρεμένος με την Αικατερίνη Μοσχοκλαϊδή. Έχει δυο παιδιά, τον Μιχάλη 

και την Πένυ. Είναι περήφανος παππούς 3 εγγονιών. 

 

Αγαπητέ κύριε Τσαούτε,  

 

Ο Σύνδεσμος, ως ελάχιστο δείγμα τιμής, με την απονομή του τίτλου του 

Επίτιμου Προέδρου, σας εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την ευεργετική 

προσφορά σας. 

 

Παρακαλώ να έλθετε στο βήμα, για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου 

Προέδρου.  

 

 


