
 

 

 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

2η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας  

της Enterprise Greece 

 
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022 | H δεύτερη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας της 
Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες 
της η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.  
 
Την έναρξη της εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωστρέφειας, Γενικός 
Γραμματέας  Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών 
και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κ. Γιάννης Σμυρλής, παρουσία του Υφυπουργού 
Εξωτερικών, αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστα 
Φραγκογιάννη, του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, 
κ. Σταύρου Καλαφάτη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Enterprise Greece, κ. Μαρίνου 
Γιαννόπουλου, της Εντεταλμένης Συμβούλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Enterprise Greece, κας Μπέττυς Αλεξανδροπούλου, της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών 
Πιστώσεων και των Μελών του Συμβουλίου, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι φορέων / 
επαγγελματικών οργανώσεων. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: α) ο κος Γιώργος Βλάχος, Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδος (ΕΝΠΕ), Αντιπρόεδρος Επιτροπής Αναπτυξιακών Θεμάτων & Επενδύσεων της ΕΝΠΕ 
και Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής, β) ο κος Πάνος Λώλος, Μέλος του 
Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), γ) ο κος Γιάννης Σταύρου, πρώτος 
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), δ) η κα Χριστίνα Σακελλαρίδη, 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), ε) ο κος Γιάννης Μασούτης, 
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στ) ο κος Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), ζ) η κα Σοφία Εφραίμογλου-Κουνενάκη, Προεδρεύουσα και Α’ 
Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και ο κος 
Νικόλαος Βασιλείου, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής / Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων ΕΒΕΑ, 
η) ο κος Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
(ΕΒΕΠ), θ) ο κος Αθανάσιος Τζήκας, Πρόεδρος HELEXPO και ο κος Κυριάκος Ποζρικίδης, 
Διευθύνων Σύμβουλος HELEXPO, ι) ο κ. Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), κ) η κα. Ειρήνη Χάδιαρη, μέλος του Δ.Σ. του ΟΛΘ και λ) ο 
κος Γρηγόρης Σταματόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων 
(ΕΕΕΠ). 
 
Το Συμβούλιο Εξωστρέφειας έχει ως βασικό αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικής 
υποστήριξης προς την Enterprise Greece για το σύνολο των αρμοδιοτήτων της και στοχεύει 
όχι μόνο στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αλλά 
και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, στην αύξηση του 



 

 

εισοδήματος των πολιτών και της αγοραστικής τους δύναμης και κατ’ επέκταση στην 
ευημερία της χώρας.  
 
Τα θέματα της δεύτερης συνεδρίασης περιλάμβαναν τα εξής: 
 

1. Απολογισμός δράσεων Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2021 και α΄ 

εξαμήνου 2022 & παρουσίαση δράσεων για τρέχον έτος 

2. Ενημέρωση για πεπραγμένα σε Thessaloniki Connectivity Forum (07.07.2022) 

3. Ενημέρωση για πορεία εργασιών Κυβερνητικής Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου 

4. Ενημέρωση για επικείμενες επιχειρηματικές αποστολές 

5. Παρουσίαση νέας εταιρικής ταυτότητας Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων 

6. Τοποθετήσεις μελών Συμβουλίου 

 
Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου 
Εξωτερικών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κος Γιάννης Σμυρλής, δήλωσε ότι: 
«Η δημιουργία Logistics Center στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, εντάσσεται 
στις πρωτοβουλίες της Οικονομικής Διπλωματίας που αποφέρουν καρπούς και αναδεικνύουν 
τη Θεσσαλονίκη σε ηγέτιδα δύναμη της περιοχής. Πρόκειται για μια επένδυση 240 εκατ. ευρώ, 
η οποία θα υλοποιηθεί σε έκταση 672 στρεμμάτων πλησίον του Λιμένα Θεσσαλονίκης, 
αναβαθμίζοντας τον ρόλο της στο διεθνές δίκτυο των μεταφορών εμπορευμάτων». 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κος Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Στην 
Enterprise Greece δεσμευόμαστε να εντατικοποιήσουμε τη προσπάθειά μας για προσέλκυση 
παραγωγικών επενδύσεων, περαιτέρω προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης, ανάδειξη της εγχώριας καινοτομίας, συντεταγμένη προώθηση της 
εξωστρέφειας και φυσικά ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης. Η πρόκληση είναι μεγάλη, 
ειδικά υπό το φως των πρόσφατων γεωπολιτικών γεγονότων και ενεργειακών προκλήσεων. 
Λειτουργώντας ως τμήμα μιας ενιαίας δομής υπό το Υπουργείο Εξωτερικών, πιστεύω ότι 
μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας». 
 
Από την πλευρά της, η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Enterprise Greece, κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, επεσήμανε: «Οι ελληνικές εταιρείες 
καλούνται τα τελευταία κυρίως χρόνια, να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις. Το γεγονός 
αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για δικτύωση και συμβουλευτική, καθώς και περαιτέρω 
στήριξη και εκπαίδευση των ελληνικών επιχειρήσεων, πρωτοβουλίες και δράσεις τις οποίες 
έχουμε ενσωματώσει στη στρατηγική μας. Στόχος όλων μας, η χώρα να είναι εξωστρεφής και 
να  διεκδικεί σταθερά την θέση που της αρμόζει ανάμεσα στις άλλες αναπτυγμένες 
οικονομίες». 
 
Οι παραγωγικοί φορείς που συμμετείχαν, χαιρέτησαν τη σύγκληση του Συμβουλίου 
Εξωστρέφειας, αναφέρθηκαν σε θέματα που απασχολούν τα Μέλη τους και ευχήθηκαν το 
Συμβούλιο να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα συντονισμού, επίλυσης θεμάτων και 
ουσιαστικού μηχανισμού προώθησης της Εξωστρέφειας της χώρας. 
 
 
Enterprise Greece 



 

 

Η Εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) 
είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την 
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να 
προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά 
εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας. 

Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες:  

ENTERPRISEGREECE | Γραφείο Τύπου– 210 3355705, Χρήστος Ρουμελιώτης 
c.roumeliotis@eg.gov.gr 
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