
 

 

Ημερίδα με Τίτλο: 
“Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες 

σε διασυνοριακό και τοπικό επίπεδο” 
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Habitat (Central Hall) 

                                               ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 

 

 

Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος του Κέντρου Επιχειρηματικής 
& Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). 

Ο κ. Νίκος Ευθυμιάδης γεννήθηκε το 1944 στη Θεσσαλονίκη. 
Είναι απόφοιτος του κολεγίου «Ανατόλια» (1962) και της 
Γεωπονικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1967) με μετεκπαίδευση 
και πρακτική άσκηση στην Αγγλία. Έχει αναπτύξει σοβαρή 
επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και την ευρύτερη 
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα ασχολήθηκε σε βάθος με διάφορες 
τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες που προωθούν την 
Οικονομική ανάπτυξη, την Καινοτομία, την οικοδόμηση 
θεσμών Δημοκρατίας και συνεργασίας του Ιδιωτικού με τον 
Δημόσιο τομέα και την προώθηση των άμεσων επενδύσεων 
στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.  
 
Ο κ. Ν. Ευθυμιάδης είναι Πρόεδρος του Ομίλου Εταιριών 
REDESTOS Efthymiadis Agrotechnology Group, ενός από τους 
πιο σημαντικούς Ομίλους του Αγροτικού τομέα στην Ελλάδα 
και στην Ν.Α. Ευρώπη στους κλάδους προστασίας & θρέψης 
φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού, υπηρεσιών ποιοτικού 
ελέγχου τροφίμων και περιβάλλοντος, εμπορίας τροφίμων και 
γενικότερα στον τομέα της αγροτικής τεχνολογίας και 
ανάπτυξης.  
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Σήμερα είναι: 

 Πρόεδρος του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης 

 Πρόεδρος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 
 Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Γραφείου Οικονομικής 

Συνεργ. στην Ν.Α. Ευρώπη (ΒICC) 

 Πρόεδρος της Ένωσης για την Δημοκρατία στα Βαλκάνια 
(ΕΔηΒ) 

 Πρόεδρος επί τιμή του ΣΒΒΕ  

 Αριστείδην μέλος του ΔΣ Ε.Β.Ε.Θ. 

 Συμμετέχει σε πολλές Ευρωπαϊκές Ομάδες Προβληματισμού 
για θέματα ανάπτυξης και συνεργασίας στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 
 
 



 

 

Διετέλεσε: 

 Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος -
Σ.Β.Β.Ε.- (1993-1997). 

 Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδομών 
Βορείου Ελλάδος (1995-1999). 

 Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου του 
BAC/STABILITY PACT, Βρυξέλλες (2005-2006) 

 Πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρίας Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδος (2004-2010) 

 Πρόεδρος του Βιομηχανικού Τμήματος του Ε.Β.Ε.Θ. (2006-
2011) 

 Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Διευκόλυνσης 
Εξωτερικού Εμπορίου (HELLASPRO) 

 Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εισαγωγέων 
Βιομηχάνων Γεωργοχημικών -ΠΑΣΕΒΙΓΕ-(1986-1988). 
 

Συνέβαλε στην ίδρυση: 

 του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ) 
 tου Διαβαλκανικού και Παρευξείνιου Επιχειρηματικού 

Κέντρου (ΔΙΠΕΚ) 

 της Εταιρείας Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδομών Βορείου 
Ελλάδος 

 του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης και της 
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας 

 της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου 
Ελλάδος 

 του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 
 

Ο κ. Ευθυμιάδης είναι επίσης Επίτιμος Πρόξενος Ολλανδίας. 
 
 
 
Παύλος Τονικίδης, Πρόεδρος Επιμελτηρίου Κιλκίς  
 

 
 

Ο κ. Παύλος Τονικίδης, γεννήθηκε το 1958 στο χωριό Ακρίτας 
Κιλκίς.  Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  Δραστηριοποιήθηκε 
επιχειρηματικά σε Μονάδες Αναψυχής και Διασκέδασης ενώ 
από το 1991 είναι εκδότης της τοπικής εφημερίδας «Πρώτη 
Σελίδα».  
Από το 2001 έως σήμερα είναι Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κιλκίς.  Αποτελεί μέλος Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων 
φορέων όπως του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων  Ατόμων με 
Αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒΗΜΑΤΙΖΩ»,  των Νομαρχιακών 
Επιτροπών Αγροτικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Θεμάτων, 
ενώ διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΤΠΑΚ. 

 

 



 

 

 

 
 

Γιώργος Φλώρος, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Ο κ. Γιώργος Φλώρος σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ (1978-82). Έλαβε 
μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το 
INSEAD (1984) με υποτροφία του ιδρύματος Μποδοσάκη.  
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία (1987-88).  
 
Εργάστηκε στην Αμερική και στην Ελβετία (1985-1986) στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και σε θέσεις marketing στην Αθήνα 
(1989-94).  
 
Από το Νοέμβριο του 1994 έως σήμερα εργάζεται στην  
Ευρωπαïκή  Επιτροπή στο Λουξεμβούργο. Έχει την ευθύνη 
σχεδιασμού και υλοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για 
ΜΜΕ, στους τομείς των κεφαλαίων υψηλού επιχειρηματικού 
κινδύνου και συστημάτων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου 
δανείων. Τα τελευταία πέντε έτη παρακολουθεί, επιπρόσθετα, 
τον τομέα των  μικροπιστώσεων και τη χρηματοδότηση 
κοινωνικών επιχειρήσεων. 
 

 

 
 

 
Χρήστος Πούρης, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων 
 
Ο κ. Χρήστος Πούρης, είναι οικονομολόγος, κάτοχος Master 
σε Τραπεζική και Οικονομικά με περισσότερα από 15 έτη 
εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα καθώς και σε επενδύσεις και 
χρηματοδοτήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο σε διάφορες χώρες. 
Πρότερα, ως ειδικός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα 
των Μικροχρηματοδοτήσεων, έχει συμμετάσχει ενεργά στη 
διαχείριση του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress 
και στον σχεδιασμό των χρηματοπιστωτικών μέσων EaSI.  
 
Από το 2015, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας 
(European Investment Bank – EIB), συγκεκριμένα της 
συμβουλευτικής ομάδας υπηρεσιών fi-compass είναι 
υπεύθυνος για την υλοποίηση του EaSI TA, το οποίο παρέχει 
μία σειρά εργαλείων ανάπτυξης για όλο τον τομέα 
μικροχρηματοδοτήσεων αλλά και υπηρεσίες ανάπτυξης 
ικανοτήτων για επιλεγμένους πάροχους μικροπιστώσεων. 
 

 

 
 

 
Piotr Korynski, Μιcrofinance Centre (MFC) 
 
O κ. Piotr Korynski είναι ένας εμπειρογνώμων σε θέματα 
οικονομικής ανάπτυξης και χρηματοδότησης της ανάπτυξης, 
με ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο, 
έχοντας δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από 20 χώρες.  
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου στο Ohio, και της Σχολής 
Διοίκησης Kellog.  Για περισσότερα από 10 χρόνια, είχε ηγηθεί 



 

 

των προσπαθειών του Ιδρύματος Soros, με όχημα τις 
κοινωνικές επενδύσεις του Ιδρύματος Ανοικτής Κοινωνίας, με 
σκοπό την ανάπτυξη των μικροχρηματοδοτήσεων διεθνώς.   
Ο κ. Korynski συνέβαλλε στην έναρξη και λειτουργία δέκα 
φορέων μικροπιστώσεων, καθώς και σχεδίων σε υποδομές 
στη βιομηχανία, όπως το ΜΙΧ και το Ινστιτούτο Διαχείρισης 
Μικροχρηματοδοτήσεων.  Συμμετείχε σε προγράμματα 
διαμόρφωσης πολιτικής για τις μικροπιστώσεις, προκειμένου 
να διαμορφωθεί το κατάλληλο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο 
για πρόσβαση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων σε 
χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες σε χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης.   
 
 

 

 
 

Νεοκλής Στάμκος, Στέλεχος ΚΕΠΑ, PM έργου «microSTARS»  ̈
 
Ο κ. Νεοκλής Στάμκος είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος, με 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων 
(Executive MBA), επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης και Λογιστηρίου καθώς και του τμήματος 
Μικροπιστώσεων, του Κέντρου Επιχειρηματικής και 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). 
Διαθέτει εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης 
και υπηρεσιών. Είναι Πιστοποιημένος Εμπειρογνώμων στα 
ζητήματα Μικροχρηματοδότησης από την Σχολή Οικονομικών 
και Διοίκησης της Φρανκφούρτης όπου του έχει απονεμηθεί 
ειδική διάκριση ως Πρέσβης της Οικονομικής Ενσωμάτωσης 
από το Κέντρο Μικροχρηματοδοτήσεων, για τις προσπάθειές 
του να αναπτύξει τον θεσμό της μικροχρηματοδότησης στην 
Ελλάδα. 
 
Στη διάρκεια της υπερδεκαετούς εργασιακής του 
απασχόλησης στο ΚΕΠΑ έχει διατελέσει στο διάστημα 2011-
2015 υπεύθυνος του γραφείου Βρυξελλών και του τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ. Επίσης 
έχει διατελέσει στέλεχος του τομέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ ως αξιολογητής και ελεγκτής 
επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ Ι και των ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 
2000-2006. 
 

 

 
 

 
Vase Davaliev, Εκτελεστικός Διευθυντής Microcredit 
Foundation Horizonti 
 
O κ. Vase Davaliev είναι Εκτελεστικός Διευθυντής του Φορέα 
παροχής Μικροπιστώσεων Microcredit Foundation Horizonti 
με έδρα την πόλη των Σκοπίων στην ΠΓΔΜ.  Κάτοχος πτυχίου 
Μηχανικού και Μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση 
Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Κυρίλλου και Μεθοδίου 
στα Σκόπια.   



 

 

 
Ο κ. Davaliev διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία ως στέλεχος 
φορέων μικροπιστώσεων και συμμετέχει σε δράσεις και 
πρωτοβουλίες που προάγουν τις μικροχρηματοδοτήσεις. 
 
 

 
 
 

Θωμάς – Φωκίων Αλγιανάκογλου, Αντιπρόεδρος του 
Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). 

Ο κ. Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου γεννήθηκε το 1953 στην 
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  Το 1964 βρέθηκε στην 
Θεσσαλονίκη με την οικογένεια του, όπου και ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στον τομέα βιομηχανικού σχεδίου και κοπής.  Το 
1978 ίδρυσε στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, μία μικρή εξαγωγική 
μονάδα έτοιμου ενδύματος με την επωνυμία THOMAS ΑΕ, 
όντας μία από τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις μίας βιομηχανίας 
με μεγάλη δυναμική για την εποχή εκείνη. 

Σήμερα, δραστηριοποιείται εντός και εκτός Ελλάδας ως 
σύμβουλος διοίκησης επιχειρήσεων, και ακινήτων. καθώς και  
οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 

Επίσης συμμετέχει στη Διοίκηση πολλών επιχειρηματικών και 
οικονομικών φορέων όπως : 

 Πρόεδρος του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) (2009-2011, 2013-2015) και 
Αντιπρόεδρος αυτού (2012-2013, 2016-μέχρι σήμερα) 

 Πρόεδρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΦΕΠΑΕ) (2012-μέχρι σήμερα) 

 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IFC, της πρώτης 
ιδιωτικής εταιρίας που ιδρύθηκε το 1994 στη Βόρεια 
Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες πρακτορείας 
επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) σε συνεργασία με 
ξένα τραπεζικά ιδρύματα πριν την θεσμοθέτηση του 
νομικού πλαισίου στην Ελλάδα. 

 Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 
(ΣΕΒΕ) μεταξύ 1997-2001 και Επίτιμος Πρόεδρός του από το 
2005 μέχρι σήμερα. 

 Μέλος Δ.Σ. ΕΥΑΘ (2009-2012). 

 

 


