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Βιο-Περιβάλλον και Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας

 

Ιάσων Στράτος 
Πρόεδρος 
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, απευθύνω χαιρετισμό τόσο προς τους διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες  Πολιτείες, όσο και προς τους
διοργανωτές του σημερινού, δεύτερου κατά σειρά, συνεδρίου της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής με αντικείμενο τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων για  το Βιο-Περιβάλλον.

Η συμμετοχή του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών τόσο στο προηγού-μενο όσο και στο φετινό Συνέδριο μάς έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε την πρόοδο που συντελείται στον
τομέα της ευαισθητοποίησης του επιχειρη-ματικού κόσμου στις διαστάσεις της προστασίας του βιο-περιβάλλοντος.

Είμαστε βέβαιοι, ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον, ώστε η Ελληνική Βιομηχανία, έχοντας  συνειδητοποιήσει το σημαντικό κοινωνικό της ρόλο, να συνεχίσει την πορεία
προσαρμογής της προς τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης που καθιστούν πλέον ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις εκείνες που σέβονται και προστατεύουν το βιο-περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων,  στη Βιομηχανία, τον Τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών, έχοντας  εισαγάγει τη διάσταση του περιβάλλοντος στη στρατηγική τους,
θα διαδραματίσουν σημαντικό εθνικό ρόλο, διασφαλίζοντας τον αληθινό πλούτο της χώρας, που είναι η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τους αναγκαίους για  την επιβίωση
των μελλοντικών γενιών φυσικούς πόρους. Η  πορεία αυτή αποτελεί τελικά συμβο-λή στην ίδια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το γεγονός αυτό γίνεται αντιληπτό σήμερα όλο και από
περισσότερες ελληνικές  επιχειρήσεις, οι οποίες, με την αξιόλογη προσαρμογή που επιδεικνύουν, θα τους επιτραπεί να διακριθούν στο στίβο της μεγάλης αγοράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μ´ αυτά τα ελπιδοφόρα μηνύματα, συγχαίρω και πάλι τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής και τους προσκεκλημένους της που με τη δράση τους ανοίγουν δρόμους στην πραγματοποίηση
των προηγούμενων στόχων. Ο ΣΕΒ θα είναι συμπαραστάτης  σε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Ιάσων Στράτος είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και Πρόεδρος της εταιρείας ΕΛΑΝΕΤ. Σπούδασε Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
Διετέλεσε Σύμβουλος και Διευθυντής στην Πειραϊκή-Πατραϊκή, Διευθύνων Σύμ-βουλος της ΒΙΕΧ Α.Ε., Πρόεδρος της Ελληνικής Αερο-πορικής Βιομηχανίας, Πρόεδρος της ICAP A.E.,
Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της Sudan Textile Industry. Είναι Μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως
Επιχειρήσεων.
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