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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΑΛΗΘΕΙΕΣ & ΜΥΘΟΙ» 
 
Οι Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ-economia Publishing, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και το 
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, πραγματοποιούν στο πλαίσιο της έκθεσης 160 χρόνια 
made in Greece. Βιομηχανία, πρωτοπορία, καινοτομία την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και 
ώρα 17.00 στρογγυλό τραπέζι, υπό την αιγίδα του ΙΟΒΕ, με θέμα «Ελληνική Βιομηχανία: 
Αλήθειες & Μύθοι» στο ΙΝΝΟVATHENS powered by Samsung.  
 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης παράλληλων εκδηλώσεων με αφορμή την έκθεση της 
Τεχνόπολης που μας καλεί να ανακαλύψουμε την ελληνική βιομηχανία έξω από τα 
συνηθισμένα, σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής βιομηχανίας του χθες και του σήμερα, 
πρώην πρόεδροι του ΣΕΒ, νυν πρόεδροι Συνδέσμων Βιομηχανιών και επιχειρηματίες 
διαφόρων βιομηχανικών κλάδων θα συνομιλήσουν με βασικό στόχο τη συνειδητοποίηση της 
ανάγκης συνέχισης της βιομηχανικής παράδοσης και αύξησης της ελληνικής παραγωγής. 
 
Το στρογγυλό τραπέζι θα αποτελείται από τους: 

• Θεόδωρο Φέσσα, Πρόεδρο του ΣΕΒ 
• Νίκο Βέττα, Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ 
• Ευστάθιο Τσοτσορό, Πρόεδρο της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 
• Αθανάσιο Σαββάκη, Πρόεδρο του ΣΒΒΕ 
• Ελένη Κολιοπούλου, Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 
• Κλεομένη Μπάρλο, Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών 

Πελοποννήσου & Δυτικής ΕλλάδοΙωάννα-Σαπφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Οικονομικής Ιστορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

• Στέλιο Αργυρό, πρώην Πρόεδρο του ΣΕΒ, Πρόεδρο των Filiacom A.Ε., Filiasol A.Ε. & Φίλια 
Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες Α.Ε. 

• Ιάσωνα Στράτο, πρώην Πρόεδρο του ΣΕΒ, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πειραϊκής 
Πατραϊκής 

• Ανδρέα Κανελλόπουλο, πρώην Πρόεδρο του ΣΕΒ, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
ΤΙΤΑΝΑ 

• Γεώργιο Τσάτσο, πρώην Πρόεδρο της ΑΓΕΤ Ηρακλής 
 

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου 
economia.  
 
Θα προηγηθεί ημίωρη ξενάγηση στην έκθεση 160 χρόνια made in Greece. Βιομηχανία, 
πρωτοπορία, καινοτομία από την κυρία Χριστίνα Αγριαντώνη, επιστημονική επιμελήτρια 
της έκθεσης. 
 
Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει κέρασμα στο καφέ στον προαύλιο χώρο του 
ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος. 
 
Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Φόρμας 
Εγγραφής στον παρακάτω σύνδεσμο https://goo.gl/forms/2uATh2TKUBfsi4m52.  
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Στους φοιτητές και τις φοιτήτριες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, τις οποίες θα 
παραλάβουν μετά το τέλος της εκδήλωσης και αφού παρουσιάσουν την φοιτητική τους 
ταυτότητα στη γραμματεία. Απαραίτητη η συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής Φοιτητών 
στον παρακάτω σύνδεσμο https://goo.gl/forms/xwzECxN3rn2cBw2h1. 
 
 
Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. προσκαλεί σε ξενάγηση στο εργοστάσιό της στην Αθήνα 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που διαθέτουν την παραπάνω βεβαίωση παρακολούθησης. 
Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν μετά την εκδήλωση. 
 
 
Ώρα έναρξης ξενάγησης: 17.00 
Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 18.00 
Διεύθυνση: INNOVATHENS powered by Samsung, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Κτίριο 
Αεριοφυλάκιο 2, Πειραιώς 100, Γκάζι, 11854 Αθήνα 
 
 
Πληροφορίες: Κατερίνα Κρητικού, τηλ. 2103314714, kritikou@economia.gr  
 
Ακολουθήστε την εκδήλωση στο Facebook 

 

 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕCONOMIA PUBLISHING 

Η economia Publishing ασχολείται με την έκδοση οικονομικών περιοδικών, βιβλίων και λευκωμάτων 
στα ελληνικά και στα αγγλικά με βασικό αντικείμενο τη διαχρονική μελέτη της πορείας της ελληνικής 
οικονομίας και επιχειρηματικότητας. 

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ είναι το μοναδικό μηνιαίο οικονομικό περιοδικό που κυκλοφορεί 
αδιάλειπτα στην Ελλάδα από το 1934, είναι μέλος της European Business Press (EBP) και διαθέτει την 
αποκλειστικότητα για τη δημοσίευση άρθρων του “The Economist” στον ελληνικό Τύπο. Περιλαμβάνει 
εις βάθος αναλύσεις επίκαιρων οικονομικών, τραπεζικών και άλλων επιχειρηματικών θεμάτων, 
παρουσιάζοντας παράλληλα, συνεντεύξεις διακεκριμένων ανθρώπων του επιχειρηματικού και του 
ακαδημαϊκού κόσμου, και αφιερώματα σε νεοφυείς και επιτυχημένες επιχειρήσεις. 
 
Το GREEK BUSINESS FILE είναι το μοναδικό αγγλόφωνο περιοδικό για την ελληνική οικονομία που 
κυκλοφορεί από το 1991, εκδίδεται πέντε φορές το χρόνο, και περιλαμβάνει ποικίλες αναλύσεις πάνω 
σε οικονομικά, τραπεζικά, ναυτιλιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα. 

Οι εκδόσεις περιλαμβάνουν οικονομικά, επιχειρηματικά και marketing βιβλία, βιογραφίες, λευκώματα 
και ξενόγλωσσους τίτλους. 

 

https://goo.gl/forms/xwzECxN3rn2cBw2h1
mailto:kritikou@economia.gr
https://www.facebook.com/events/341498073025535/

