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∆ελτίο τύπου 

 
 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 46ης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας , πραγµατοποιήθηκε 
το Σάββατο 19.5.2012, το απόγευµα ( ώρα 19:00΄) σε αίθουσα του περιπτέρου Α΄, µέσα 
στον εκθεσιακό χώρο, ηµερίδα µε  θέµα : Τεχνογνωσία Εξωστρεφούς 
Επιχειρηµατικότητας.     

Κύριος στόχος της ηµερίδας αυτής, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ήταν η 
επικοινωνία, ενηµέρωση και συζήτηση για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 
που είναι κύριος µοχλός για την ανάκαµψη και βιώσιµη προοπτική της ελληνικής οικονοµίας 
και απέσπασε εγκωµιαστικά σχόλια από όλους τους συµµετέχοντες και όχι µόνο, σ’ αυτή. 

Για τον λόγο αυτό είχαν προσκληθεί να παραβρεθούν παραγωγοί, µεταποιητές, εξαγωγείς 
αγροτικών προϊόντων 

Κύριοι οµιλητές της ηµερίδας ήταν οι : 
 
- κ. Παπαστεργιόπουλος Γεώργιος, ∆ιευθυντής Πληροφόρησης και Στήριξης 
Επιχειρήσεων του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου – ΟΠΕ Α.Ε., µε θέµα : 
Επιχειρηµατικό περιβάλλον και εξωστρεφής δραστηριότητα. 
 
- κ. Ρέτσας Γιάννης, ∆ιευθυντής Υποστήριξης Επενδύσεων του Invest in Greece – 
Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε., µε θέµα : ∆ράσεις εξωστρέφειας του Invest in Greece. 
 
- κ. Ζώµας ∆ηµήτριος, Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ Α΄) της 
Ειδικής Γραµµατείας Αξιοποίησης ∆ιεθνών Προγραµµάτων του Υπουργείου Εξωτερικών ( Υπ. 
Εξ. ), µε θέµα : ∆υνατότητες αξιοποίησης κοινοτικών και διεθνών χρηµατοδοτικών 
προγραµµάτων. 
 
- κ. Ξυπολιάς Θεόδωρος, Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ Α΄) 
της Β8 ∆ιεύθυνσης Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών ( Υπ. Εξ. ), µε 
θέµα : Τα εργαλεία οικονοµικής διπλωµατίας του Υπ. Εξ. – Οικονοµία και αγορά της 
Πολωνίας. 
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- κ. Παπακωνσταντινίδης Λεωνίδας, Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
( ΟΕΥ Α΄) της Β8 ∆ιεύθυνσης Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών ( Υπ. 
Εξ. ), µε θέµα : Η Ουκρανική αγορά και οι προοπτικές ανάπτυξης των διµερών 
οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, και 
 
- κ. Πετρόπουλος ∆ηµήτριος, Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ( 
Γραµµατέας  ΟΕΥ Α΄) της Β8 ∆ιεύθυνσης Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Εξωτερικών ( Υπ. Εξ. ), µε θέµα : Εξωστρέφεια και προώθηση αγροτικών προϊόντων 
στην Γερµανία και Ρουµανία. 
 
Στην σηµαντικότητα της προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας 
αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης κ. Κλέαρχος Περγαντάς, ο οποίος τόνισε ότι χρειάζεται 
εξωστρέφεια και τεχνογνωσία εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας για να καταφέρουν οι 
ελληνικές επιχειρήσεις να διεισδύσουν σε νέες αγορές, που θα έχει ως αποτέλεσµα τη 
συγκράτηση της ύφεσης, και γιατί όχι την έξοδο από αυτήν. Επεσήµανε ότι η εξωστρέφεια 
πρέπει να ενσωµατωθεί στον τρόπο σκέψης µας, πρέπει να εµπεδωθεί ως κύριο και διαρκές 
χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονοµίας, καθόσον είναι καθοριστικής σηµασίας η ανάκτηση 
της ανταγωνιστικότητας της, να ενισχυθούν οι εξαγωγές των αγροτικών µας προϊόντων, να 
τονωθεί η ελληνική επιχειρηµατικότητα και να προβληθεί η Ελλάδα ως γαστρονοµικός και 
τουριστικός προορισµός, αλλά και ως τόπος παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.  
 
Το συντονισµό των εργασιών είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής κ. Σταµάτης Καπελέρης , ο οποίος στη σύντοµη εισήγησή του επεσήµανε 
ότι  η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσπαθεί να δώσει το δικό της στίγµα στην κατεύθυνση 
της περιφερειακής ανάπτυξης, γι’ αυτό σε συνεργασία µε τους πλέον αρµόδιους φορείς, µέσα 
από ενηµερωτικές ενέργειες επιχειρεί να ανοίξει διαύλους προσέγγισης ξένων αγορών, 
θέλοντας να ενισχύσει την εξωστρέφεια των Στερεοελλαδίτικων επιχειρήσεων, τονίζοντας µε 
έµφαση ότι   ο ρόλος της Περιφέρειάς , σήµερα, αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία, για τη 
δηµιουργία ενός βιώσιµου και ανταγωνιστικού συστήµατος γεωργίας – διατροφικών 
προϊόντων µε την  ανάπτυξη συνεργειών στην αγροτική ύπαιθρο, για την υλοποίηση 
στοχευµένων επιχειρηµατικών σχεδίων, που θα συνδέουν τον πρωτογενή τοµέα µε 
υπηρεσίες στην ύπαιθρο , µε εξωστρεφή δυναµισµό και προοπτική µέλλοντος . 

 Να σηµειώσουµε ότι προηγήθηκε της απογευµατινής συνεδρίας επίσκεψη γνωριµίας των 
προσκεκληµένων – εισηγητών µε τους εκθέτες αγροτικών προϊόντων στο ειδικό θεµατικό 
περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας., ενώ την επόµενη ηµέρα, Κυριακή 20.5.2012               
( ώρα 10.30΄ ) είχαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις στον ίδιο χώρο µε επιχειρηµατίες που 
δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 

Τέλος αξίζει να σηµειώσουµε ότι η εν λόγω ηµερίδα απετέλεσε µια εξαιρετικά σηµαντική 
ευκαιρία για τους παραγωγούς, τους µεταποιητές και επιχειρηµατίες της Περιφέρειας που 
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα, να διευρύνουν το γνωστικό τους αντικείµενο 
µέσω της ενηµέρωσής τους από τους ειδικούς    συµβούλους οικονοµικών και εµπορικών 
υποθέσεων για ξένες αγορές  του Υπ. Εξωτερικών, αλλά και των ειδικών στελεχών του 
Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου - ΟΠΕ και του Invest in Greece – Επενδύστε 
στην Ελλάδα . 


