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      Παράκληση να δημοσιευθεί 2/2/2019 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 24 & 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Κέντρο 

Επισκεπτών της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

πραγματοποίησε στις 24 & 25 Ιανουαρίου 2019, μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική 

αποστολή στις  κεντρικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. 

Προσκεκλημένοι ήταν νέοι καινοτόμοι Έλληνες επιχειρηματίες, με ενδιαφέρον να 

ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις της ΕΕ, από Ευρωπαίους αξιωματούχους. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, και ειδικότερα το τμήμα 

Enterprise Europe Network (ΕΕΝ)  του Συνδέσμου, αναγνωρίζοντας  τη σπουδαιότητα της 

πρωτοβουλίας αυτής για τους Έλληνες επιχειρηματίες, αναζήτησε ανάμεσα σε μέλη του 

Συνδέσμου, καθώς και στο πελατολόγιο του EEN, επιχειρηματίες που πληρούσαν τις 

προδιαγραφές να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. 

Έξι νέοι καινοτόμοι επιχειρηματίες από ισάριθμες επιχειρήσεις της περιοχής της Θεσσαλίας 

και ειδικότερα από το Βόλο και τη Λάρισα, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και 

συμμετείχαν, ανάμεσα σε 19 επιχειρήσεις που πήραν μέρος από όλη την Ελλάδα, στην 

αποστολή, οι εξής: 

• Βασίλης Μωραΐτης της εταιρείας ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ 

• Ιωάννης Σαββαΐδης της εταιρείας ΕΠΟΠΤΕΙΑ  ΟΕ 

• Παναγιώτης Καρακάνας της εταιρείας ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

• Αντιγόνη Κυριακού της εταιρείας CENTAUR TECHNOLOGIES IKE 

• Δημήτρης Μπαλαούρας της εταιρείας SB Technologies 

• Βασιλική Θασίτη της εταιρείας ΧΗΠΡΟ ΙΚΕ 

Το διήμερο της εκδήλωσης, ήταν πλήρες με πολλές και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που 

αφορούσαν στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε θέματα 

ειδικού ενδιαφέροντος για τους Έλληνες συμμετέχοντες, όπως : 

• Οικονομική και Νομισματική Πολιτική - Πρόγραμμα Σταθερότητας της Ελλάδος 



• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – Δράσεις Υποστήριξης της 

Ελληνικής Επιχειρηματικότητας  

• Χρηματοπιστωτικά μέσα του Προγράμματος COSME – δυνατότητες  πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση 

• Εισαγωγές / Εξαγωγές προϊόντων  - θέματα  που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις 

ΜΜΕ 

• Οικονομική Διπλωματία της ΕΕ και Ελλάδα 

Η διήμερη παρουσία των επιχειρηματιών στις Βρυξέλλες, εκτός της δυνατότητας που τους 

παρείχε για μια εμπεριστατωμένη και περιεκτική γνώση επίκαιρων ευρωπαϊκών θεμάτων,  

τους έδωσε τη δυνατότητα να γνωριστούν και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για 

πιθανές μελλοντικές συνεργασίες. 

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση 

της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα, και ευχαρίστησαν το Σύνδεσμο για τη δυνατότητα 

που τους παρείχε να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή. 

 

Οι συμμετέχοντες από τη Θεσσαλία: κ.κ. (από αριστερά) Π. Καρακάνας, Β. Μωραΐτης, Α. 

Κυριακού, Β. Θασίτη, Δ. Μπαλαούρας και Ι. Σαββαΐδης.  

 

 Οι Έλληνες συμμετέχοντες. 

 


