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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Παρέμβαση του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ, κ. Κωνσταντίνου Μπίτσιου,  

στη Γενική Συνέλευση του ΣΒΘΚΕ, στο Βόλο:  

«Θεσμική συνεργασία και ενότητα θέσεων με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη,  

την ενίσχυση της βιομηχανίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση» 

Εκπροσωπώντας τον ΣΕΒ ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, 
συμμετείχε και τοποθετήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΣΒΘΚΕ, που πραγματοποιήθηκε στην 
πόλη του Βόλου, το Σάββατο 11η Μαΐου 2019.  Ο κ. Μπίτσιος στάθηκε ιδιαίτερα στο Μνημόνιο 
Συνεργασίας που έχει πρόσφατα υπογραφεί ανάμεσα στον ΣΕΒ και τους Περιφερειακούς και 
Τοπικούς Βιομηχανικούς Συνδέσμους, και το οποίο θέτει τις βάσεις σύσφιξης των σχέσεων 
ανάμεσα στους βασικούς φορείς της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.   Ειδικότερα ο κ. 
Μπίτσιος αναφέρθηκε στην ίδρυση του Συντονιστικού Συμβουλίου,  στο οποίο συμμετέχουν ο 
Πρόεδρος του ΣΕΒ και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών και Τοπικών συνδέσμων και το οποίο θα 
χαράσσει το κοινό σχέδιο δράσης και τις προτεραιότητες της περιφερειακής πολιτικής και θα 
διεκδικεί δράσεις αποτελεσματικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων από το τρεχούμενο και το 
επόμενο ΕΣΠΑ.  Επίσης, ο κ. Μπίτσιος αναφέρθηκε στη δημιουργία του Βιομηχανικού 
Συμβούλιου του ΣΕΒ, και καλωσορίζοντας ως αντιπρόεδρο του νέου αυτού Συμβουλίου 
Βιομηχανίας την πρόεδρο του ΣΒΘΚΕ κ. Ελένη  Κολιοπούλου επισήμανε ότι το Συμβούλιο  θα 
στελεχωθεί από εκπροσώπους βιομηχανικών επιχειρήσεων και βιομηχανικών συνδέσμων, με 
σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, καθώς και την ανάδειξη και επίλυση των 
ειδικών θεμάτων της βιομηχανίας.   

Κλείνοντας, ο κ. Μπίτσιος επισήμανε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαμορφώσει μια νέα 
αναπτυξιακή στρατηγική για την παραγωγική της ανασυγκρότηση.  «Η οικονομία μας, πρέπει ν’ 
αλλάξει από οικονομία της κατανάλωσης και των εισαγωγών σε οικονομία της παραγωγής και 
των εξαγωγών με ένα άλλο μίγμα πολιτικής», τόνισε χαρακτηριστικά ως προϋποθέσεις για να 
επιτευχθεί αυτό έθεσε την αναβάθμιση της βιομηχανίας και την υλοποίηση συγκεκριμένων 
δράσεων, τη διατήρηση της πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, την ολοκλήρωση των 
διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους και της οικονομίας, τη μείωση των  φορολογικών 
συντελεστών στην παραγωγή και στην εργασία που συνθλίβουν την επιχειρηματικότητα, ενώ, 
όπως πρότεινε οφείλουμε να κατευθύνουμε τα υπερπλεονάσματα στην ανάπτυξη και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και όχι αποκλειστικά στην κατανάλωση. Τέλος, ο κ. Μπίτσιος 
υπογράμμισε ότι  «η εθνική ανάπτυξη και η αναγκαία σύγκλιση της χώρας με τις ευρωπαϊκές 
επιδόσεις περνά εκ των πραγμάτων, μέσα από την ανάπτυξη της Περιφέρειας.» 


