
Το Επιμελητήριο Μαγνησίας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 
Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas 
συνδιοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 17 Απριλίου στις 6.30 
το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Valis στην Αγριά Βόλου με τίτλο: Οικονομική 
Ανάπτυξη & Επενδύσεις: Πολιτικές και κριτήρια προσέλκυσης 
επιχειρηματικών κεφαλαίων. 
 
Η εκδήλωση θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες : 
 

1. Η Τρέχουσα Οικονομική Κατάσταση της χώρας και η διαφορά μεταξύ 
των Άμεσων & Έμμεσων Ελληνικών και Ξένων Επενδύσεων που 
πρέπει να προσελκύσει η χώρα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη 

2. Προϋποθέσεις προσέλκυσης Άμεσων & Έμμεσων Ελληνικών και 
Ξένων Επενδύσεων και ρευστότητας στην ελληνική αγορά 

3. Επενδυτικά κριτήρια, προϋποθέσεις και κλάδοι/υποκλάδοι/τομείς 
προσέλκυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων και δανειοδοτήσεων από α) 
εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και β) εταιρίες 
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που θα 
επενδύσουν/δανειοδοτήσουν υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις και 
έργα αυτών  

4. Ιδέες και προτάσεις για το πως η Τοπική αυτοδιοίκηση και η τοπική 
κοινωνία μπορεί να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για τη προσέλκυση 
επενδυτών στο τόπο της. 

 
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Θάνος Νιφόρος, 
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επενδύσεων, Άντλησης Πόρων & Ανάπτυξης 
Εργασιών 

Το βιογραφικό του έχει ως εξής:  

Ο Θανος Νιφόρος είναι οικονομολόγος με 30ετή δραστηριότητα στο 
χρηματοπιστωτικό τομέα με σημαντική εμπειρία στη προσέλκυση Ξένων 
Άμεσων και Έμμεσων Επενδύσεων και στη χρηματοδότηση έργων και 
εξαγωγών με την αξιοποίηση επενδυτικών εργαλείων χαρτοφυλακίου και 
Αναπτυξιακών Οργανισμών και Τραπεζών.  

Έχει διατελέσει στέλεχος επενδυτικής τραπεζικής στην ΕΤΕΒΑ και εργαστεί για 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδυτικά γραφεία στην Αθήνα και Νέα 
Υόρκη, ως οικονομικός αναλυτής και στέλεχος επενδυτικής τραπεζικής με 
ποικίλα αντικείμενα όπως η εταιρική χρηματοδότηση και χρηματοδότηση 
έργων, η εισαγωγή εταιρειών και διαπραγμάτευση κινητών αξιών στο Ελληνικό 
και Αμερικάνικο Χρηματιστήριο, οι αποτιμήσεις εταιρειών, οι αξιολογήσεις 
επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα και Αφρική καθώς και με χρηματοδοτήσεις 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και στη Χιλή.  

Έχει διατελέσει συνεργάτης της αμερικανικής αναπτυξιακής τράπεζας 
Overseas Private Investment Corporation με έδρα τη Ουάσιγκτον, συνεργάτης 
των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη των Αρχών για τις Υπεύθυνες 
Επενδύσεις, επενδυτικός σύμβουλος του Υπουργού Επικρατείας για τη 



περίοδο 2015-2016 με αντικείμενο την προσέλκυση επενδύσεων, τη εισήγηση 
νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και τη προώθηση επενδυτικών θεμάτων 
μέσω της οικονομικής διπλωματίας καθώς και των επενδύσεων κοινωνικού 
αντίκτυπού.  

Είναι συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου για την 
άντληση πόρων και χορηγιών και στέλεχος στη Συμβουλευτική Επιτροπή του 
Forum Eλληνικής Καινοτομίας & Στρατηγικής. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το European University της Ελβετίας και 
μεταπτυχιακού τίτλου MBA στην χρηματοοικονομική διοίκηση από το 
Πανεπιστήμιο Hull της Αγγλία και  Πιστοποιημένος Σύμβουλος Επενδύσεων 
από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 
 


