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Βαθύς γνώστης της Κομισιόν ο νέος
επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς 19/07
08:23

Μαργαρίτης Σχοινάς, ο νέος Έλληνας
επίτροπος 18/07 14:43

Συγχαρητήρια επιστολή στον Μαργαρίτη Σχοινά για την
επιλογή του ως νέου Επιτρόπου της Ελλάδας απέστειλε ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανικών Ελλάδος, Αθανάσιος
Σαββάκης.

Στην επιστολή του ο κ. Σαββάκης επισημαίνει ότι ο κ. Σχοινάς
«έχει όλα τα ευρωπαϊκά εχέγγυα και βάσει των προσφάτων
καθηκόντων του ως εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, αλλά και ως ευρωβουλευτής παλαιότερα».

«Εδώ και 25 χρόνια υπηρετεί με σθένος, γνώση και ευπρέπεια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσωπική
του συνεισφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας και ειδικότερα οι προσπάθειές του για την
παραμονή της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ, αποτελούν απτές αποδείξεις της αφοσίωσής του στην
ευρωπαϊκή ιδέα» αναφέρει.

Σημειώνει ακόμη ότι «οι θέσεις του για την σημασία της ανάπτυξης με έμφαση στην περιφέρεια τον
καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας το οποίο αποσκοπεί στην
ευημερία δια μέσω των επενδύσεων, του επιχειρείν με κοινωνικό πρόσωπο, και γενναίες
μεταρρυθμίσεις για το καλό των Ευρωπαίων πολίτων».

ΣΒΕ για Μ. Σχοινά: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην
κατάλληλη θέση
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019 12:07 UPD: 12:10

Δημοφιλή

SOOC/Alexandros Michailidis

A- A A+ Like 0 Share Tweet Share

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΓΟΡΕΣΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΞΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΠΟΛΥΤ. ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Newsroom Video Πρωτοσέλιδα Χρηματιστήριο | Real Time My Βαρόμετρο Κίνηση Καιρός Σεισμοί CareerNetPremium services more

Οικονομία & Αγορές Πολιτική Κοινωνία Κόσμος Αθλητικά Απόψεις Πολιτισμός Περιβάλλον Techscience Υγεία Mag Auto

Αναζήτηση

https://www.naftemporiki.gr/finance/athexRealTimeTicker
https://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=GDRT.ATH
https://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=UKX.IND_FTSE
https://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=DAX.IND_DBI
https://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=DJI.IND_DJI
https://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=EURUSD
https://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=CL
https://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=XAUUSD
https://www.naftemporiki.gr/finance/newsroom
https://www.naftemporiki.gr/finance/athexRealtimeTicker
https://www.naftemporiki.gr/finance/athexStream
https://www.naftemporiki.gr/finance/Sector?id=IB1130
https://www.naftemporiki.gr/finance/indexComposition?id=FTSE.ATH
https://www.naftemporiki.gr/finance/derivatives/indexfutures
https://www.naftemporiki.gr/finance/mtfCompanies
https://www.naftemporiki.gr/finance/chain?id=55
https://www.naftemporiki.gr/finance/chain?id=32
https://www.naftemporiki.gr/finance/euribor
https://www.naftemporiki.gr/finance/chain?id=56
https://www.naftemporiki.gr/finance/spreads
https://www.naftemporiki.gr/my/myportfolios
https://www.naftemporiki.gr/finance/technicalAnalysis
https://www.naftemporiki.gr/finance
https://www.naftemporiki.gr/finance/economy
https://www.naftemporiki.gr/story/1498968/bathus-gnostis-tis-komision-o-neos-epitropos-margaritis-sxoinas
https://www.naftemporiki.gr/story/1498756/margaritis-sxoinas-o-neos-ellinas-epitropos
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstStrFbE7xOlvBwZJVbt6rL8X08uEZlBi19n4DsXopTipwCwOtc0XwYhwXEOOuvXeS0cOTJPZkiovXGY2TOyHE0g1rksubUBRCrnY9jgizTaRTR1PYmHRIFcEjP2DAQRlf6xatYihsZOgm8f6w_oQ&sai=AMfl-YQD_dbAGfTNfna55t-zgTRuXlE3rv6bLde37Xa2s7H8X5sCFufG-COkFVz2hFwW8h17Efbb1U8KvMLZdA2_tB7qhwDwtvLaOLwz0xolXNSM&sig=Cg0ArKJSzHqT9DLThdUe&urlfix=1&adurl=https://phaistos-ssp.adman.gr/fwd/36354/22094/1563527839/1423260130%406isWMGBV4:1WOK4:9eZE/https://talos.adman.gr/fwd/49517/34626/1563527839/3067482437%406iT6v7QvW:1WOK4:2R1x/https://leasing.hertz.gr/el/car-offers/toyota-yaris/%3Futm_medium%3D%2520970x250%26utm_source%3DAdomium%26utm_campaign%3DLeasing%2520Promo%2520Summer%25202019%26utm_content%3DToyota_Yaris
javascript:void(0);
https://www.naftemporiki.gr/finance/printStory/1499109
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.naftemporiki.gr%2Ffinance%2Fstory%2F1499109&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=naftemporiki&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.naftemporiki.gr%2Ffinance%2Fstory%2F1499109%2Fsbe-gia-m-sxoina-o-katallilos-anthropos-stin-katallili-thesi&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%CE%A3%CE%92%CE%95%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9C.%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AC%3A%20%CE%9F%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B7%20%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7%20%7C%20naftemporiki.gr&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.naftemporiki.gr%2Ffinance%2Fstory%2F1499109
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvO9Fw5zurC57K-w0Jn3XV7M-IaOlS8eGpvN5fhBnU8yIwOq8Af9pfg5u3APkwWzgKUUkkVRU46MDQ2-3XvP_huAtZvngk5I_KWdRC2pOR7pm6w9Cb2pkogyAJXjuyKeF4xIJJrqTXrgUOa30Gn&sai=AMfl-YTitsXVQFAXCh5TIoignYal4uog3aOb6B8BxtXxvui7zRszatQtCHzOnUhfWAwExzGt74fJxRDUruXg_P44demzp80beJzukB4L46-7Dl-d&sig=Cg0ArKJSzI3wE59GyeWg&urlfix=1&adurl=https://ads.naftemporiki.gr/fwd/18249/534/1563527839/544143960%406iyh5r7DN:1WOK4:bqWh/https://leasing.hertz.gr/el/car-offers/hyundai-i10-manual/%3Futm_medium%3D%2520300x600%26utm_source%3DNaftemporiki%26utm_campaign%3DLeasing%2520Promo%2520Summer%25202019%26utm_content%3DHyundai_i10
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.naftemporiki.gr/finance
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.naftemporiki.gr/
https://www.naftemporiki.gr/n-studio/
https://www.naftemporiki.gr/ekpaideysi/
https://events.naftemporiki.gr/
https://www.clickatlife.gr/
https://www.facebook.com/naftemporikigr
https://twitter.com/naftemporikigr
https://www.instagram.com/naftemporikigr/
https://www.youtube.com/user/naftemporikigr
https://www.linkedin.com/company/naftemporiki/
https://www.naftemporiki.gr/newsroom
https://www.naftemporiki.gr/video
https://www.naftemporiki.gr/frontpages
https://www.naftemporiki.gr/finance/athexstream
https://www.naftemporiki.gr/finance/athexRealTimeTicker
https://www.naftemporiki.gr/my/
https://www.naftemporiki.gr/barometer
https://www.naftemporiki.gr/traffic
https://www.naftemporiki.gr/weather
https://www.naftemporiki.gr/tag/89/seismoi
https://www.careernet.gr/?utm_source=naftemporiki.gr&utm_medium=txtlink&utm_campaign=topnav&utm_content=txtlinktop
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.naftemporiki.gr/finance
https://www.naftemporiki.gr/politics
https://www.naftemporiki.gr/society
https://www.naftemporiki.gr/world
https://www.naftemporiki.gr/sports
https://www.naftemporiki.gr/views
https://www.naftemporiki.gr/culture
https://www.naftemporiki.gr/green
https://www.naftemporiki.gr/techscience
https://www.naftemporiki.gr/health
https://www.naftemporiki.gr/mag
https://www.naftemporiki.gr/auto


19/7/2019 ΣΒΕ για Μ. Σχοινά: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση | naftemporiki.gr

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1499109/sbe-gia-m-sxoina-o-katallilos-anthropos-stin-katallili-thesi 2/3

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο κ. Σαββάκης διαβεβαιώνει τέλος ότι ο ΣΒΕ και ο ίδιος προσωπικά θα είναι στο πλευρό του κ. Σχοινά
«για κάθε ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης που θα κάνει την Ε.Ε. δικαιότερη, πιο ευημερούσα και
αλληλέγγυα, μέσα από το φάσμα της παραγωγής και της εργασίας, σε μια Ένωση που βασικός άξονας
είναι ο άνθρωπος».
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