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Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι 

 

 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής 

Ελλάδος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο Βοιωτίας 

και την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, για την 

ευγενική τους πρόσκληση. 

 

Τόσο με το Επιμελητήριο της Βοιωτίας όσο και με την ΕΕΔΕ μας 

συνδέουν μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και με ιδιαίτερη 

ευχαρίστηση αποδέχθηκα την πρόσκληση να παραστώ και να 

παρακολουθήσω την σημερινή εκδήλωση της απονομής των 

Πιστοποιητικών Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων.  

 

Εξ΄ άλλου, ενημερωθήκαμε από την αρχή, από τον Γενικό 

Γραμματέα του Συνδέσμου μας και Οικονομικό Επόπτη του 

Επιμελητηρίου Βοιωτίας, κ. Λουκά Παπαχαραλάμπους, για την 

πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλάβατε. 

 

Παρακολουθήσαμε την όλη πορεία του εγχειρήματος και 

πραγματικά θα ήθελα σήμερα να δηλώσω την ικανοποίησή 

μας για την επιτυχή έκβασή του.  

 

Συνολικά ως οικονομία και ως κοινωνία, είμαστε αντιμέτωποι με 

μια σοβαρή και πολυεπίπεδη πρόκληση. 

 

Την πρόκληση για την υποστήριξη του νέου παραγωγικού 

προτύπου που έχουμε αποφασίσει ότι θα διαμορφώσουμε για 

την οικονομία μας.  

  



 

Ενός προτύπου που θα ενσωματώνει την εξωστρέφεια, την 

καινοτομία και τη δυναμική για να ανταποκριθεί στις υψηλές 

απαιτήσεις ανταγωνιστικότητας.  

 

Ενός προτύπου, με ισχυρή και διευρυμένη μεταποιητική - 

βιομηχανική - παραγωγική βάση, υψηλής προστιθέμενης 

αξίας, αξιόλογων ειδικοτήτων και αξιοπρεπούς επιπέδου 

εισοδήματος.  

 

Στις προσπάθειές μας λοιπόν αυτές, που αφορούν στην 

κυριολεξία στην ανάταξη της οικονομίας, πέραν όλων των 

άλλων παραγόντων, πρώτιστη προτεραιότητα αποτελεί η 

δυνατότητα που θα πρέπει να αποκτήσει το ανθρώπινο 

δυναμικό των επιχειρήσεών μας: 

 

 Να εμπλουτίζει τις γνώσεις του,  

 Να επικαιροποιεί τις δεξιότητές του,  

 Να βελτιώνει τις ικανότητές του,  

 Να αναπτύσσει κριτική σκέψη,  

 Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,  

 Να επιδεικνύει ομαδικό πνεύμα,  

 Να επιλύει προβλήματα.  

 

Αυτή η εξαιρετική πρωτοβουλία που αναλάβατε, και, που εξ΄ 

όσων γνωρίζω, θα συνεχιστεί, εκτιμώ ότι είναι κρίσιμος και 

καθοριστικός παράγοντας, γιατί συμβάλλει ακριβώς σε αυτό 

που θέλουμε όλοι μας σαν οικονομία και σαν κοινωνία.  

 

Στην ισχυροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

ανθρώπων μας προκειμένου να είναι συμβατοί, 

ανταγωνιστικοί και να μετατρέπουν τις προκλήσεις σε 

ευκαιρίες. 

 

Είναι πολύ σημαντικό για τους ίδιους, τις επιχειρήσεις μας, αλλά 

και για την περιφερειακή και την εθνική οικονομία. 

 


