
 

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΎΠΟΥ 

Ολοκλήρωση δέκατης τρίτης Εκδήλωσης "Επιχειρηματικών Προκλήσεων" 

Τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, 19:00-21:00, πραγματοποιήθηκε η δέκατη τρίτη (13η) εκδήλωση 
του θεσμού "Business Challenges" του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η εκδήλωση περιελάμβανε 
την ομιλία του Πρόεδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Κρι-Κρι, κου Παναγιώτη Τσινάβου 
και ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή περίπου 220 προπτυχιακών, μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών, αποφοίτων και καθηγητών/τριών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέσω της 
πλατφόρμας Zoom.  

Την ομιλία χαιρέτισε η κα Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MBA), 
καλωσορίζοντας τον ομιλητή και τους/τις συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες και 
καθηγητές/τριες. Ο κος Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων προλόγισε τον ομιλητή. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κος 
Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων. 

Ο κος Τσινάβος,  παρουσίασε στην ομιλία του τον τρόπο χάραξης της στρατηγικής της εταιρείας 
Κρι Κρι με στόχο την υγιή, κερδοφόρα ανάπτυξη, την ικανοποίηση των εργαζομένων, των 
προμηθευτών, των πελατών και των μετόχων της εταιρείας, με την παράλληλη στήριξη της 
τοπικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας. 

Ο κος Τσινάβος μετέφερε στο ακροατήριο το όραμα της Κρι-Κρι «Να εξελίσσουμε και να 
προβάλλουμε δυναμικά τη διατροφική μας κληρονομιά σε ολόκληρο τον κόσμο, με αγάπη και 
σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση».  Στη συνέχεια περιέγραψε πως κερδήθηκε το στοίχημα 
της σταθερής τροφοδοσίας της αγοράς με τα προϊόντα της Κρι Κρι, σε μια δύσκολη εποχή για 
παραγωγικές επενδύσεις και μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά που έθεσε εκτός λειτουργίας 
την παραγωγή της εταιρείας για ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα. Υπογράμμισε, επίσης, τις 
πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για την κατασκευή της νέας υπερσύγχρονης μονάδας 

Ο θεσμός των «Επιχειρηματικών Προκλήσεων», που υιοθετήθηκε με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας 
του προγράμματος, θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια την προσπάθεια σύνδεσης της θεωρίας με την 
πράξη, μέσα από έναν κύκλο συνεργειών μεταξύ έρευνας και αγοράς. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες 
και οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν περισσότερους/ες 
επαγγελματίες της αγοράς και κυρίως να ανοίξουν μαζί τους γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο μέσα 
από την ανοιχτή διαδικασία συζήτησης που αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι των 
εκδηλώσεων.  

Η άρτια υλοποίηση του θεσμού είναι πάγια επιδίωξη της οργανωτικής επιτροπής, η οποία συνεχίζει τις 
προσπάθειες, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των φοιτητών και αποφοίτων 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε 
πολύ το κοινό για τη θερμή του ανταπόκριση. 

 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης. 


