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BD ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CAPITAL LINK

Διάκριση για Παπασιράτος
και Χρήστο Χαρπαντίδη
Στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με τίτλο
Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας
Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα των υπουργείων Οικονομίας Ανάπτυξης
και Τουρισμού αλλά και του Δήμου Αθηναίων
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Πα
παστράτος τιμήθηκε με το βραβείο 20ΐ8 Capital
Link CSR Leadership
Award Διεθνούς Προσωπικότητας
για την προσή
λωσή του στην υπεύθυνη

επιχειρηματική ανάπτυξη
και την καινοτομία καθώς
και για το σημαντικό έργο
της Παπαστράτος στην Ελλάδα
Παράλληλα η εταιρεία
βραβεύτηκε κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης
Diamonds of the Greek

Ο

Χρήστος Χορπα

ντίδης πρόεδρος

διευθύνων σύμβου
Economy ως Επιχείρηση
της Χρονιάς Ο επικεφα
λος της Παπαστράτος
λής της Παπαστράτος
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε ότι η επιτυχία στην
Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα
που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού
καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι
οι άνθρωποι μας Αυτοί που πιστεύουν κι έχουν
αγκαλιάσει με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά
μας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον καπνό του
τσιγάρου αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω
σε νέα δεδομένα ξεπερνώντας τον εαυτό τους και
αυτά που ξέρουν
δέσμευση
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ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Παιδιού και Εφήβου στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες του είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το
Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link.
Μια εξαιρετική ευκαιρία διασύνδεσης και συνεργασίας αποτέλεσε το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ»,
που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς
από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, να παρουσιάσουν
το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο
ευρύ κοινό.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η
προβολή ήταν ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του
επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
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ι

LEADING
EMPLOYERS

Οι άνθρωποι pas

IN GREECE

το μεγαλύτερο pas

κεφάλαιο
Σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και η νέα
πραγματικότητα ωθεί Tis επιχειρήσει να προσαρμοστούν με

ταχύτατοι

ρυθμοί σε auTcs ο ψηφιακόε μετασχηματισμόε
στον Όμιλο ΟΤΕ έχει ήδη ξεκινήσει και δρα güs επιταχυντή5
πολλών αλλαγών στο εσωτερικό ins εταιρείθ5

Έλενα Παπαδοπούλου

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Κατάταξη Ομίλου
βάσει προσωπικού

2017:2

0 pôAos του HR είναι τώρα πιο onpavriKÔs από ποτέ Καλείται να
συν-διαμορφώσει το νέο λειτουργικό μοντέλο των επιχειρήσεων

MixâAns Τσαμάζ

και να συμβάλει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων Να
προσελκύσει δυναμικά προφίλ ανθρώπων σύμφωνα με Tis
του ανάγκε5 Να δημιουργήσει Tis προϋποθέσει για
μελλοντι
πιο lean και agile δομέε και να αναπτύξει συστήματα και

Πρόεδροε και
Διευθύνων Σύμβουλοε
Ομίλου ΟΤΕ

προγράμματα για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε νέεε

Chief Officer

τεχνολογία
Σε αυτήν την κατεύθυνση

Ανθρώπινου Δυναμικού
Ομίλου ΟΤΕ

στο HR ενθαρρύνουμε tous

av0pcônous pas να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα avànwEns
ώστε να υιοθετήσουν νοοτροπία και συμπεριφορέ που θα tous επιτρέψουν να εξελιχθούν

τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται Αυτό
σημαίνει να μαθαίνουν 6iapKtos νέα πράγματα να αντιμετωπίζουν Tis προκλήσεκ cos
euKaipÎEs αλλά και να γίνονται καλύτεροι μέσα από us anoiuxies tous

Iiôxos του Ομίλου ΟΤΕ είναι να παραμένει εργοδότη επιλογή για τη νέα ψηφιακή εποχή
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία οΌμιλθ5 ΟΤΕ επιδιώκει να δημιουργήσει έναν
κόσμο καλύτερο για ôAous Προϋπόθεση για να το πετύχει είναι το υπεύθυνο επιχειρείν Η
βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό Tns επιχειρηματία στρατηγική5 του
Ομίλου και οι opxés βιώσιμπε ανάπτυξης είναι ενσωματωμένεε στη λειτουργία του Οι

θεματικέ προτεραιότητεε Tns στρατηγική Bicôoipns AvamuEns συνοψίζονται σε πέντε
άξονε5 Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα Ψηφιακή Κοινωνία Καλύτεροε Kôopos για OAous
Υπεύθυνη Εργασία και Ανάπτυξη Βιώσιμο Περιβάλλον yia'OÂous
Σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία ο OpiXos ΟΤΕ στήριξε
Tis ευαίσθητε5 κοινωνικέε ομάδε5 τα παιδιά την εκπαίδευση την επιχειρηματικότητα Tis
ToniKés

κοινωνία τον πολιτισμό και τον αθλητισμό npooipépovTas το 20

7 πάνω από

4.2

εκατ ευρώ

Etaipmcs Διακρίσεις 201 7
1 3888
Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών Tns Xpoviàs Βραβεία Ελληνικού
Ινστιτούτου EEunnpéTnons Πελατών

Best Change Management Strategy

Διαχείριση Οργανωσιακών Αλλαγών

Initiative

HR Awards 201 7

HR Excellence Awards

201 7 Capital Link CSR Leadership Award

Capital Link

✓ 5

βραβεία στα Αριστεία EiaipiKns Υπευθυνότηταε Σύνδεσμοε Διαφημιζόμενων EAAàôos

s

βραβεία στα Energy Mastering Awards 201 7

Α

Recycling Awards 2017

4 βραβεία στα Waste

Επωνυμία OpiXos Εταιρειών ΟΤΕ
κινητή τηλεφωνία ευρυζωνικέε υπηρεσία συνδρομητική τηλεόραση και
ολοκληρωμένε Aùoeis ICT

Δραστηριότητα Σταθερή

Ίδρυση 1949
Επικοινωνία Λεωφ Knipioias 99 5124 Μαρούσι τηλ 21061
Προσωπικό 20.386 20 7 2 086 20 1 6
1

1

1

Είμαστε n εταιρεία των
οπτικών ινών στην Ελλάδα
Υλοποιούμε το μεγαλύτερηε

έκτασηε έργο αναβάθμισηε
τηλεπικοινωνιακών υποδομών
των τελευταίων δεκαετιών
τοποθετώνταε οπτικέε ίνεε
παντού Χρόνια τώρα
επενδύουμε σε δίκτυα
οπτικών ινών a>s απαραίτητη
προϋπόθεση για την ψηφιακή
ανάπτυξη τηε xoopas θα
συνεχίσουμε να το κάνουμε
με ένα νέο επενδυτικό πλάνο
ύψουε €2 δισ έωε το 2022
Kupicos για υποδομέε και
δίκτυα véas γενιάε Θέλουμε
να φτιάξουμε έναν κόσμο
καλύτερο για ôXous

1000 url www.cosmote.qr

1
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Νέα βραβεία για

την Παπαστράτος
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου
Συνεδρίου της Capital Link ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος

Χρήστος Χαρπαντίδης τιμήθηκε με το βραβείο
2018 Capital Link CSR Leadership Award
Διεθνούς Προσωπικότητας Επιπλέον η
Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης Diamonds of the Greek Economy
ως Επιχείρηση της χρονιάς

φ

Περικοπές θέσεων εργασίας

από την General

Mills

αμερικανική εταιρεία τροφίμων General Mills
υποστήριξε πως θα προχωρήσει στο κόψιμο 625
θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του επόμενου
έτους καθώς επιθυμεί να μειώσει τα κόστη εν
μέσω μείωσης των πωλήσεων Η εταιρεία
πασχίζει να βελτιώσει τις πωλήσεις στις
επιχειρήσεις γιαουρτιού των Ηνωμένων
Πολιτειών καθώς οι ανταγωνιστές όπως οι
Chobani και Danone ενισχύουν τα μερίδιά τους
Η

φ

Αιολικό πάρκο εγκατέστησε

η Nestlé στη Σκωτία

Nestlé γνωστή για τα προϊόντα KitKat
Smarties και Milkybar και πολλά άλλα άνοιξε
ένα νέο αιολικό πάρκο στη Σκωτία Το πάρκο
αποτελείται από εννέα τουρμπίνες και θα
παράγει περίπου 125GWh ηλεκτρικής
ενέργειας ετησίως αρκετό για να παρέχει το
ήμισυ των ετήσιων απαιτήσεων ισχύος των
δραστηριοτήτων της Nestle στο Η Βασίλειο
Η
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Διεθνή βραβείο για Κυριακού
Το Βραβείο της Διεθνούς
για την κοινωνική
και
την πολυσήμαντη
προσφορά
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΙ στην
ανύψωση της Ελλάδας και του
Πολιτισμού παγκοσμίως
απονεμήθηκε στον πρόεδρο του
Ομίλου Θοδωρή Μ Κυριακού από
τον δήμαρχο Αθηναίων στο 8ο
Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
με θέμα Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας-Μία
νέα Διάσταση ΕΚΕ Με τη συμμετοχή
δεκάδων εκπροσώπων από
το ελληνικό και διεθνές επιχει
ρείν που παρουσίασαν σημαντικές
επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες
με στόχο την ενίσχυση της
ελληνικής οικονομίας η βραδιά
Προσωπικότητας

Ελληνικού

κορυφώθηκε με την απονομή των
κορυφαίων βραβείων του θεσμού
Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος
του Ομίλου ΑΝΤΙ Θοδωρής Μ
Κυριακού έλαβε το βραβείο 2018

Capital Link CSR Leadership
Award Διεθνούς Προσωπικότητας
Στη διάρκεια της ομιλίας του
ο Θοδωρής Μ Κυριακού σημείωσε
μεταξύ άλλων Στον Ομιλο
ΑΝΤΙ ξεκινήσαμε εμπνευστήκαμε
και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε
από το παράδειγμα του ιδρυτή
μας του Μ Κυριακού Εκείνος μας
δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ την
κοινωνία έξω από τις δραστηριότη
τές μας To DNA μας καθορίστηκε
από την προσήλωσή του στην κοινωνία
και στον άνθρωπο
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Διπλή βράβευση ins Π ΑΠ ΑΣΤΡ ΑΤΟΣ για ιην επένδυση ιων 300 εκαι ευρώ
Με vées διακρίσεβ

η

Παπαοιράκκ

στο ΠΓίαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων
για ιην εγχώρια επιχειρηματικότητα
Ka9cijs ο πρόεδρο5 και διευθύνων σύμ

ßourlos ins εταιρία5 Xpnotos Χαρπαντί
6ns τιμήθηκε με to βραβείο 2018
Capital Link CSR Leadership Award
Διεθνού5 npooconiKotntas για tnv προ
σήίϊωοή ίου otnv υπεύθυνη επιχειρηματική
ανάπτυξη και ω5 Επιχείρηση ins
xpovias στην εκδήλωση Diamonds of
the Greek Economy
Κάθε βραβείο κάθε αναγνώριση
αποτελεί ξεχωριστή τιμή και φυσικά μα5
γεμίζει με χαρά δήλωσε την Τετάρτη 4

Ιουλίου με αφορμή us δύο νέε5 διακρί
oas ο κ Xapnavtiöns προσθέτοντα Τα
βραβεία αυτά αποτελούν για εμά5 μια
διαρκή υπενθύμιση ins ευθύνη5 που
έχουμε απέναντι orous ανθρώπου5 pas
την κοινωνία και στο τέλθ5 ms npépas
απέναντι στην ίδια τη χώρα Η επιτυχία
στην nanaotpdros οφειλόταν πάντα στην
εξαιρετική δέσμευση των εργαζομένων
ms και ιδιαίτερα σήμερα που βρισκόμαστε

οε μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού
καταλύτη για το μέλλον που φτιάχνουμε
είναι οι άνθρωποι pas Αυτοί που
πιστεύουν και έχουν αγκαλιάσει με
το φιλόδοξο όραμά pas για

ενθουσιασμό

έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον καπνό
του τσιγάρου αυτοί που εργάζονται
πάνω σε νέα δεδομένα ξεπερ
vumas τον εαυτό tous και αυτά που ξέρουν
Σε όλου autoùs λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια
Να σημειωθεί neos το 201 7 γύρισε
σελίδα στην ιστορία ms υλοποιώντα5 μια
σημαντική επένδυση ùipous 300 εκατ
καθημερινά

ευρώ για τη μετατροπή του εργοστασίου
ms στον Ασπρόπυργο σε μονάδα απο
κλειστικήε παραγωγή των θερμαινόμενων
ράβδων καπνού για το νέο καπνικό
προϊόν δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε
σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα το IQOS

Onpoeôpos
και διευθύνων
oupßouflosms
Παπασιράκκ
κ Χρήση
Xapnavtiöns
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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπα
στράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων

για την εγχώρια επιχειρηματικότητα
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της
Capital Link με τίτλο Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ που
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Οικονομίας Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Παπαστράτος Χρήστος Χαρπαντίδης
τιμήθηκε με το βραβείο 2018 CAPITAL LINK CSR
LEADERSHIP AWARD Διεθνούς Προσωπικότητας
για την προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική
ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης
της κοινωνικής προσφοράς και της συμβολής
προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της
Ελλάδας και του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλο τον
κόσμο
Επιπλέον χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης Diamonds of the Greek
Economy ως Επιχείρηση της χρονιάς Ο θεσμός
αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις δυναμικότερες
στην Ελλάδα βάσει συγκεκριμένων οικονομικών
δεικτών και κριτηρίων όπως η κερδοφορία
το επενδυτικό πρόγραμμα η χρηματοοικονομική
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
επιχειρήσεις

διάρθρωση
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Ν. Τζιμέα: «Η τεχνολογία σύμμαχος στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών, αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ, στο
8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή την
προσπάθεια» ανέφερε η Ν. Τζιμέα.
Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη
“Smarter 2030” από το Global e-sustainability Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι
εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (CO2). Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τη λειτουργία του, αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη
περιβαλλοντική στρατηγική και από το 2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και
έμμεσες εκπομπές αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου. Κλείνοντας την ομιλία της η Ν. Τζιμέα
αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής συνύπαρξης των γερακιών που
φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των ανθρώπων που εργάζονται εκεί,
σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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1. ΝΕΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
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Νέες σημαντικές διακρίσεις για την Παπαστράτος
Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών
διοργανώσεων για την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Κατά τη διάρκεια του 8ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP
AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την προσήλωσή του στην υπεύθυνη
επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το σημαντικό έργο
της Παπαστράτος στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό
αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της συμβολής προσωπικοτήτων και
εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλο τον
κόσμο. Επιπλέον, η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
"Diamonds of the Greek Economy" ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός
αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα,
βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων όπως η κερδοφορία,
το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση και η διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού.

2. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . . DEAL NEWS
Ημ. Έκδοσης: . . .06/07/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .06/07/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 55

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Η

επιχείρηση της χρονιάς
πήρε απλά

Δενδιαμάντι

η

Παπαοτράτος κατά
τη διάρκεια της
εκδήλωσης
Diamonds of the
Greek Economy
αλλά και κάτι
παραπάνω αφού
βραβεύτηκε ως
Επιχείρηση της χρονιάς Και αυτό δεν ήταν όλη η επιτυχία Σε
άλλη σημαντική διοργάνωση για την εγχώρια επιχειρηματικότητα
στη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο
Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Παπαοτράτος Χρ Χαρπαντίδης τιμήθηκε με το βραβείο 2018
CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD Διεθνούς
Προσωπικότητας για την προσήλωσή του στην υπεύθυνη
επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαοτράτος στην Ελλάδα

3. ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
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ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος, στο πλαίσιο δύο διοργανώσεων
για την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου
της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της Ελληνικής ΕπιχειρηματικότηταςΜια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα
Συνεδρίου

του Υπουργείου Οικονομίας &. Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης,
τιμήθηκε με το βραβείο «20ΐ8 Capital Link CSR Leadership
Award» Διεθνούς Προσωπικότητας για την προσήλωσή
του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την
καινοτομία καθώς και για το σημαντικό έργο της Παπαστράτος
στην Ελλάδα. Επιπλέον, η Παπαστράτος
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Diamonds
of the Greek Economy» ως «En ιχείρηση της χρονιάς». Ο
θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων όπως η
κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
βραβεύτηκε

4. Χ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ...
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Χ Χαρπαντίδης Παπαστράτος Καταλύτης για το
μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποι μας
Δύο νέες διακρίσεις επιχειρηματικότητας για την εταιρεία
Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της
Capital Link με τίτλο Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος Χρήστος
Χαρπαντίδης τιμήθηκε με το βραβείο 2018 Capital Link CSR Leadership Award
Διεθνούς Προσωπικότητας για την προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική
ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το σημαντικό έργο της Παπαστράτος
στην Ελλάδα Επιπλέον η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
Diamonds of the Greek Economy ως Επιχείρηση της χρονιάς Με αφορμή τις δύο
νέες διακρίσεις ο Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε Τα βραβεία αυτά αποτελούν για
εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους
μας την κοινωνία και στο τέλος της ημέρας απέναντι στην ίδια τη χώρα Η επιτυχία
στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική δέσμευση των εργαζομένων
της και ιδιαίτερα σήμερα που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού
καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποι μας
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“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού
Έλενας Κουντουρά προς στους επενδυτές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γραφείο Τύπου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας
Κουντουρά προς στους επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού
τουρισμού, από το βήμα του 8ου συνεδρίου του Capital Link
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
The post “Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της Υπουργού
Τουρισμού Έλενας Κουντουρά προς στους επενδυτές appeared first on Ικαριακή Ραδιοφωνία.
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Facebook
Μοιραστείτε το στο Twitter
Μοιραστείτε το στο Google Plus
1ki1 news ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Βόρειο Αιγαίο
Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς,
όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...
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“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού
Έλενας Κουντουρά προς στους επενδυτές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΙΚΑΡΙΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γραφείο Τύπου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας
Κουντουρά προς στους επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού
τουρισμού, από το βήμα του 8ου συνεδρίου του Capital Link
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
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Χ. Χαρπαντίδης, Παπαστράτος: «Καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι
άνθρωποί μας»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο διοργανώσεων για την εγχώρια
επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Παπαστράτος Χρήστος Χαρπαντίδης τιμήθηκε με το βραβείο «2018 Capital
Link CSR Leadership Award» Διεθνούς Προσωπικότητας για την προσήλωσή του στην
υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς και για το σημαντικό έργο της
Παπαστράτος στην Ελλάδα. Επιπλέον, η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης Diamonds of the Greek Economy ως «Επιχείρηση της χρονιάς».
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Τα βραβεία αυτά
αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στους
ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας, απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η
επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική δέσμευση των εργαζομένων της
και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού, καταλύτης
για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας».
Marketing Week Online( 5 Ιουλίου 2018)
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Χρήστος Χαρπαντίδης, CEO Παπαστράτος: Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο “Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ”, που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
“2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως “Επιχείρηση της χρονιάς”. Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: “Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν “αγκαλιάσει” με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια”.
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Όμιλος ΟΤΕ: Απόσπασμα Ομιλίας κας Ντέπης Τζιμέα στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου
ΟΤΕ αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου
ΟΤΕ, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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• ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παπαστράτοε Βραβείο στην εταιρεία
και στον CE0

DIAMONDS
of the Greek Economy

Χρήστος Χαρπαντίδης Πρόεδρος και Διευϋύνων

Σύμβουλος Παπαοτράτος

Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος
στο πλαίσιο δύο διοργανώσεων για την
εγχώρια

επιχειρηματικότητα Συγκεκριμένα
η

Παπαστράτος βραβεύτηκε ως Επιχείρηση
της χρονιάς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
Diamonds of the Greek Economy

ενώ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
2018 Capital Link CSR Leadership
Award κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου

Συνεδρίου της Capital Link
Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν
πάντα στην εξαιρετική δέσμευση των
της και ιδιαίτερα σήμερα που
εργαζομένων

βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
καταλύτης για το μέλλον
μετασχηματισμού

που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποι μας

δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος

Χαρπαντίδης
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80 ετήσιο συνέδριο EiaipiKhs Κοινωνικήβ EuOuvns από την Capital Link

Ευημερία και ανάπτυξη
χέρι χέρι μ€ την υπευθυνότητα
Στο συνέδριο

Το 8ο ετήσιο συνέδριο Etapes
Κοινωνικήε EuGüvns με τίτλο
Διεθνοποίηση ms Ελληνικήε
Μία Νέα
Επιχειρηματικότητα
Διάσταση ΕΚΕ διοργάνωσε η Capital
Link την περασμένη εβδομάδα
στην Αθήνα Σκοπόε του συνεδρίου
ήταν να παρουσιάσει nebs εταιρίεε
και φορείε μέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών

m

προγραμμάτων συμβάλλουν
ουσιαστικά στην ανάκαμψη ins
ελληνική5 οικονομίαε και στην
ευημερία του κοινωνικού συνόλου
συνέδριο προβλήθηκαν παραδείγματα

κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν
με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και
υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της
ζωής των πολιτών σε μία προσπάθεια να γίνει
κατανοητό ότι ιδιαίτερα εν μέσω κοινωνικής
και οικονομικής κρίσης η ανάπτυξη και η ευημερία
της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένες με
την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία των
επιχειρήσεων Κάτι για το οποίο προϋπόθεση
αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία η
αλλά και η κοινωνική υπευθυνότητα

Στο

εξωστρέφεια

Οι βραβευθέντε5 Xpncnos Xapnavriôns αριστερά και
Goôiopns Κυριακού δεξιά στο συνέδριο με ιίιλο Διεθνοποίηση
ins EÂÀnviKiïs Επιχειρηματικότητα5 Μία Νέα Διάσταση ΕΚΕ

ρισμού δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες
της εγχώριας οικονομίας καθώς και σε άλλους
επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα
να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάπτυξης
Επίσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά εργαλεία
και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας σε εγχώριο αλλά και
επίπεδο αλλά και σημαντικά προγράμματα
εταιρικής υπευθυνότητας που έχουν θετικό
αντίκτυπο όχι μόνο στην οικονομία αλλά
και την κοινωνία
διεθνές

Βραβεύσεις

Τομεή
Στις ομιλίες και τις παρουσιάσεις που
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον
σχεδιασμό στις συνεργασίες και στις επενδύσεις
στους κλάδους της ενέργειας και του του¬
πραγματοποιήθηκαν

προβλήθηκαν
παραδείγματα
κορυφαίων
επιχειρήσεων που
λειτουργούν με
στόχο τη βιώσιμη
ανάπτυξη και
υποστηρίζουν
σταθερά
τη βελτίωση
ms ζωή5
των πολιτών

Στο πλαίσιο του συνεδρίου απονεμήθηκαν
και τα 201 8 Capital Link CSR Leadership
Awards που απονέμονται κάθε χρόνο από τη
διοργανώτρια σε μία ελληνική ή/και μία διεθνή

προσωπικότητα ή εταιρία για την κοι¬

νωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική
συμβολή τους στην ανάδειξη της Ελλάδας και
του ελληνικού πολιτισμού παγκοσμίως Φέτος
αποδέκτες του βραβείου ήταν
ν 0 Χρήστος Χαρπαντίδης πρόεδρος και
διευθύνων

σύμβουλος της Παπαστράτος θυγατρικής
της Philip Morris International σε
της προσήλωσής του στην υπεύθυνη
επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία
αλλά και του σημαντικού έργου της εταιρίας
εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων
ν 0 Θοδωρής Κυριακού πρόεδρος του ομίλου
Antenna σε αναγνώριση της πολύπλευρης
προσφοράς και συμβολής του ομίλου
στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού
πολιτισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο το 8ο ετή¬
αναγνώριση

σιο συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
έδωσε επιπλέον τη δυνατότητα σε περισσότερους
από 1 00 φορείς κοινωνικής δράσης
από όλη την Ελλάδα να παρουσιάσουν το
έργο τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες
τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό
στο ευρύ κοινό Είναι μάλιστα ιδιαίτερα
σημαντικό

ότι

προβολή των φορέων δεν
στο εγχώριο κοινό αλλά και σε
εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας και
επενδυτές από το εξωτερικό που παρακολούθησαν
π

περιορίστηκε

τις εργασίες
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την

αιγίδα των υπουργείων Οικονομίας-Ανάπτυ
ξπς και Τουρισμού του δήμου Αθηναίων και
της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων
με χορηγούς πλειάδα μεγάλων επιχειρήσεων
από όλους τους κλάδους
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Στην Παπαστρατος απονεμήθηκε
το βραβείο Επιχείρηση της χρόνιας
Νέες διακρίσεις απέσπασε πρόσφατα η Παπαστράτος στο πλαίσιο
δύο σημαντικών διοργανώσεων για την εγχώρια επιχειρηματικότητα
Ειδικότερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ
Χρήστος Χαρπαντίδης τιμήθηκε με το βραβείο 2018 Capital Link CSR
Leadership Award Διεθνούς Προσωπικότητας για την προσήλωσή

του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία

καθώς και για το σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα
Επιπλέον η Παπαστράτος βραβεύθηκε κατά τη διάρκεια της

εκδήλωσης Διαμάντια της ελληνικής οικονομίας ως Επιχείρηση
της χρονιάς Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις δυναμικότερες
επιχειρήσεις στην Ελλάδα βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών
και κριτηρίων όπως η κερδοφορία το επενδυτικό πρόγραμμα η
διάρθρωση και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
χρηματοοικονομική

4. MIKΡΑ ΜΙΚΡΑ
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Μικρά

Μικρά

συζητούν το ενδεχόμενο συνεργασίας ÜMETA τον Κωνσταντίνο
Μπογδάνο στις εγκαταστάσεις της Alter Ego έκανε την εμφάνισή
του ο γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης Τάκης ο οποίος ήταν
στην ανύψωση της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού παγκοσμίως
πολλά χρόνια κοινοβουλευτικός συντάκτης του Mega και παρουσιαστής
απονεμήθηκε στον πρόεδρο του ομίλου Θοδωρή Μ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ το μπαράζ απολύσεων
από τον δήμαρχο Αθηναίων στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της
πρωινών εκπομπών
στο Ραδιόφωνο 24/7 Αυτή τη φορά εκτός του ραδιοφωνικού
Capital Link με θέμα Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας
Μία νέα διάσταση ΕΚΕ ÜO ΘΟΔΩΡΗΣ Κυριακού δήλωσε
σταθμού βρέθηκε και η Γιώτα Μιχαλοπούλου που κρατούσετο
μεταξύ άλλων ότι η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη
μαγκαζίνο στους 88,6 κάθε μεσημέρι Μάλιστα σύμφωνα
τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς ακόμη ψηλότερα
με το e-tetradio.gr δεν την ενημέρωσαν καν για την απόλυσή της
ΕΠΙΠΛΕΟΝ παράνομη
και συνέχισε λέγοντας ότι στον όμιλο ANTENNA
απλώς άλλαξαν το πρόγραμμα του σταθμού
IIIIMIHMTBM
και καταχρηστική έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
ξεκινήσαμε εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να ε
την 24ωρη απεργία στο Ραδιόφωνο 24/7 έπειτα από προσφυγή
μπνεόμαοτε από το παράδειγμα του ιδρυτή μας του
ÜTO ΒΡΑΒΕΙΟ της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική
προσφορά και την πολυσήμαντη συμβολή του ομίλου ANTENNA
Κυριακού

κεντρικό

J

Μίνου Κυριακού ÜETHN Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ελλάδας και Ε Ε θα προσφύγει η ΠΟΣΠΕΡΤ κατά
της συνεργασίας Alpha Star υποστηρίζοντας ότι οι

δύο σταθμοί ετοιμάζονται για συγχωνεύσεις που
την προετοιμασία την παραγωγή και τη
ακόμα και των ειδήσεων επιπροσθέτως του
ΔΥΝΑΜΙΚΟ comeback στην
όλου προγράμματος
τηλεόραση κάνει η γνωστή δημοσιογράφος Έλλη Στάη
Φέρεται να έχει δεχτεί πρόταση από το κανάλι Epsilon προ
κειμένου να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του

της ιδιοκτησίας Η απεργία είχε προκηρυχθεί
από την ΕΣΗΕΑ μετά τις μαζικές απολύσεις στον
σταθμό Ωστόσο υπέβαλε την παραίτησή του
ο Δημήτρης Σούλτας ο οποίος ήταν εκπρόσωπος
των εργαζομένων SÉNEA ΔΙΟΙΚΗΣΗ στον
Real FM 97,8 Η διεύθυνση του ραδιοφωνικού
σταθμού υπάγεται στον γενικό διευθυντή του

αφορούν

μετάδοση

ομίλου Real Βαγγέλη Σπάρταλη σύμφωνα με
του ομίλου Όπως αναφέρει η ανακοίνωση
τη Διεύθυνση Προγράμματος του σταθμού αναλαμβάνει
ανακοίνωση

σταθμού

Έτσι τις επόμενες μέρες η Στάη θα έχει και την πρώτη της
συνάντηση με τα στελέχη και τον ισχυρό άντρα του καναλιού στον

τομέα της ενημέρωσης Δημήτρη Μιχαλέλη που ανέλαβε καθήκοντα
γενικού διευθυντή στο Epsilon TV την προηγούμενη εβδομάδα
ϋΦΗΜΕΣ κάνουν λόγο για έντονη κινητικότητα στα γραφεία
του Βαγγέλη Μαρινάκη για τηλεοπτικό project Σύμφωνα με
το enimerosi24.gr Σταμάτης Μαλέλης και Λευτέρης Χαραλαμπό
πουλος βλέπουν καθημερινά δημοσιογράφους με τους οποίους

ο δημοσιογράφος Γιώργος Ψάλτης και τη Διεύθυνση Ειδήσεων
και Ενημέρωσης ο δημοσιογράφος Ακης Παυλόπουλος.ΐΙΣΤΙΣ
27 Ιουνίου 2018 κατέθεσε αίτηση πτώχευσης η ΑΕΠΙ Α.Ε σύμφωνα

με όσα δήλωσε στο Ραδιόφωνο 24/7 ο εκπρόσωπος του

σωματείου

εργαζομένων της εταιρείας Μάνος Καβαλιέρος Η εκδίκαση
της υπόθεσης προγραμματίστηκε για τις 16 Σεπτεμβρίου Οι εργαζόμενοι
στην ΑΕΠΙ παραμένουν απλήρωτοι επί πέντε μήνες και

συνεχίζουν

την επίσχεση εργασίας ενώ ζητούν από τη Λυδία Κονιόρ

δου να εργαστούν για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης
Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ
η ανάθεση το Πολυτεχνείο της συμπλήρωσης του υφιστάμενου

ψηφιακού χάρτη συχνοτήτων του 2012 με εγκατάσταση πομπών
σε κέντρα εκπομπής ειδικά για την περιφερειακή ζώνη 8 Το πρόβλημα
εντοπίζεται στις πόλεις της Χαλκίδας της Άμφισσας και των
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στον χάρτη συχνοτήτων αποφάσισε
γύρω περιοχών
να κάνει η γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών προκειμένου
να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα των περιοχών της Στερεάς

Ελλάδας που παραμένουν αποκλεισμένες από το ψηφιακό τηλεοπτικό
σήμα HTO SPUTNIK έκλεισε την ιστοσελίδα στην κουρδική

γλώσσα Με ανακοίνωσή του το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων
Sputnik γνωστοποίησε ότι καταργεί την ιστοσελίδα του στην

κουρδική γλώσσα Σύμφωνα με μαρτυρίες υπαλλήλωντου πρακτορείου
που επικαλείται η εφημερίδα Arti Gerçek η ενέργεια αυτή
ήταν αποτέλεσμα αιτήματος της Τουρκίας να μην μεταδίδονται
στην κουρδική γλώσσα MME ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ιδιαίτερα βαριάς
μορφής νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του

ειδήσεις

νοσοκομείου Ευαγγελισμός εδώ και λίγες ημέρες ο δημοσιογράφος
Μάνος Αντώναρος Σύμφωνα με πληροφορίες ο ασθενής
στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση προσβεβλημένος
από το λεγόμενο βακτήριο της λεγιονέλλας Πολλές ευχές για
γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή ϋΣΤΟ ΣτΕ στρέφεται η Τηλεοπτική
Ελληνική Α.Ε ιδιοκτησίας Βρυώνη σύμφωνα με ανακοίνωσή
της μετά την απόφαση του ΕΣΡ να μην λάβει την πολυπόθητη
τηλεοπτική άδεια Η Τηλεοπτική Ελληνική Α Ε ασκώντας τα εκ
του νόμου δικαιώματά της θα προσφύγει άμεσα στο Συμβούλιο
μεταφέρθηκε

της Επικρατείας αιτούμενη την ακύρωση της άδικης και βλαπτικής
για τα συμφέροντα της εταιρείας και τους εργαζομένους της
απόφασης αυτής αναφέρει στην ανακοίνωσή της

5. ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Δυο νέες διακρίσεις
για την καπνοβιομηχανία
Δύο vie διακρίσει ήλθαν για την καπνοβιομηχανία
Παπαστράτοβ Onoos ανακοίνωσε η
εταιρεία ο πρόεδροβ και διευθύνων σύμβουλοε
Xpnoros Χαρπαντίδηβ τιμήθηκε με το Βραβείο
201 8 Capital Link CSR Leadership Award διε
Ovous προσωπικότηταβ για την προσήλωση του
στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και
στην καινοτομία καθώβ και για το σημαντικό
έργο Tns Παπαστράτοβ στην Ελλάδα Επιπλέον
χθεε η Παπαοτράτοε βραβεύθηκε κατά
τη διάρκεια ms εκδήλωσηε Diamonds of the

Greek Economy o>s Επιχείρηση Tns xpoviàs
Ο θεσμόε auTÔs στόχο έχει να αναδείξει Tis
δυναμικότερεε επιχειρήσει στην Ελλάδα βάσει
συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων
όπωβ η κερδοφορία το επενδυτικό
η χρηματοοικονομική διάρθρωση και η
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
πρόγραμμα
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Νέες, σημαντικές διακρίσεις για την Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Newsroom
Δημοσίευση
4.07.2018 | 18:23
Ανανέωση
4.07.2018 | 18:26
Το “Capital Link CSR Leadership Award” απονεμήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
εταιρείας Χρήστο Χαρπαντίδη και η Παπαστράτος διακρίθηκε ως Επιχείρηση της Χρονιάς στα
“Diamonds of the Greek Economy”
Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήριa».
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«Επιχείρηση της χρονιάς» η Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------© Shutterstock
«Επιχείρηση της χρονιάς» η Παπαστράτος
Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια».
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Διακρίσεις για την Παπαστράτος στα «Diamonds of the Greek Economy»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την 10η Φεβρουαρίου 2018 η AcroBase έγινε 30 χρόνων! Χρόνια Πολλά AcroBase!
Σημαντικές διακρίσεις σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού απέσπασε η
Παπαστράτος, καθώς το «Capital Link CSR Leadership Award» απονεμήθηκε στον
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Χρήστο Χαρπαντίδη, ενώ η ίδια η εταιρεία διακρίθηκε ως
Επιχείρηση της Χρονιάς στα «Diamonds of the Greek Economy».
Περισσότερα στην Ναυτεμπορική...
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Νέες σημαντικές διακρίσεις για την Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήριa».
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Διακρίσεις για την Παπαστράτος στα «Diamonds of the Greek Economy»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Διακρίσεις για την Παπαστράτος στα «Diamonds of the Greek Economy»
Επιχειρήσεις
Σημαντικές διακρίσεις σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού απέσπασε η
Παπαστράτος, καθώς το «Capital Link CSR Leadership Award» απονεμήθηκε στον
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Χρήστο Χαρπαντίδη, ενώ η ίδια η εταιρεία διακρίθηκε ως
Επιχείρηση της Χρονιάς στα «Diamonds of the Greek Economy».
Δείτε περισσότερα: naftemporiki.gr
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«Επιχείρηση της χρονιάς» η Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια».
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Νέες, σημαντικές διακρίσεις για την Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς».
Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει
συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό
πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα.
Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική δέσμευση των εργαζομένων
της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού,
καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που πιστεύουν κι έχουν
«αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον
καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα δεδομένα, ξεπερνώντας
τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν πολλά συγχαρητήριa».
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Νέες, σημαντικές διακρίσεις για την Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες, σημαντικές διακρίσεις για την Παπαστράτος
Agronews|
04/07/2018 - 05:24 μμ
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
ΑποστολήΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΦΙΛΟ
ΕκτύπωσηΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΣχολιασμόςΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια».
ΑποστολήΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΦΙΛΟ
ΕκτύπωσηΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΣχολιασμόςΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
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και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια».
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Νέες, σημαντικές διακρίσεις για την Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια».
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Νέες σημαντικές διακρίσεις για την Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!
Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Diamonds of
the Greek Economy» ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει
τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια».
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«Επιχείρηση της χρονιάς» η Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το “Capital Link CSR Leadership Award” απονεμήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
εταιρείας Χρήστο Χαρπαντίδη και η Παπαστράτος διακρίθηκε ως Επιχείρηση της Χρονιάς στα
“Diamonds of the Greek Economy”
Πηγή: Εuro2day.gr
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Νέες, σημαντικές διακρίσεις για την Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το «Capital Link CSR Leadership Award» απονεμήθηκε στον CEO Χρήστο Χαρπαντίδη και η
Παπαστράτος διακρίθηκε ως Επιχείρηση της Χρονιάς στα «Diamonds of the Greek Economy».
Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link
με τίτλο «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος
τιμήθηκε με το βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς
Προσωπικότητας για την προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την
καινοτομία καθώς και για το σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Diamonds of
the Greek Economy» ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει
τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήριa».
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Διακρίσεις για την Παπαστράτος στα "Diamonds of the Greek Economy"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημαντικές διακρίσεις σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού απέσπασε η
Παπαστράτος, καθώς το «Capital Link CSR Leadership Award» απονεμήθηκε στον
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Χρήστο Χαρπαντίδη, ενώ η ίδια η εταιρεία διακρίθηκε ως
Επιχείρηση της Χρονιάς στα «Diamonds of the Greek Economy».
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο
«Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του υπουργείου
Τουρισμού και του δήμου Αθηναίων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος
τιμήθηκε με το βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς
Προσωπικότητας για την προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την
καινοτομία καθώς και για το σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Diamonds of
the Greek Economy» ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει
τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
«Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα
βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι
στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας, απέναντι στην ίδια τη χώρα»,
τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης.
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«Επιχείρηση της χρονιάς» η Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD»Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί
ξεχωριστή τιμή και φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια
διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και,
στο τέλος της ημέρας, απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν
πάντα στην εξαιρετική δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε
σε μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι
άνθρωποί μας. Αυτοί που πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο
όραμά μας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται
καθημερινά πάνω σε νέα δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε
όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν πολλά συγχαρητήρια».
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Νέες διακρίσεις για την Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης "Diamonds of the
Greek Economy" ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήριa».
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«Επιχείρηση της Χρονιάς» η Παπαστράτος- Βραβείο και για τον Χαρπαντίδη
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Το “Capital Link CSR Leadership Award” απονεμήθηκε στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Χρήστο Χαρπαντίδη και η Παπαστράτος διακρίθηκε ως
Επιχείρηση της Χρονιάς στα “Diamonds of the Greek Economy”
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήριa».
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«Επιχείρηση της χρονιάς» η Παπαστράτος - Το Capital Link CSR Leadership Award
απονεμήθηκε στο CEO Χ. Χαρπαντίδη
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Επιχείρηση της χρονιάς» η Παπαστράτος - Το Capital Link CSR Leadership Award
απονεμήθηκε στο CEO Χ. Χαρπαντίδη
Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς».
Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει
συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό
πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά.
Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι
στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας, απέναντι στην ίδια τη χώρα.
Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική δέσμευση των εργαζομένων
της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού,
καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που πιστεύουν κι έχουν
«αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον
καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα δεδομένα, ξεπερνώντας
τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν.
Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν πολλά συγχαρητήρια».
www.bankingnews.gr
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«Επιχείρηση της χρονιάς» η Παπαστράτος - Διάκριση και για Χ. Χαρπαντίδη
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.

Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.

Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί
ξεχωριστή τιμή και φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια
διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και,
στο τέλος της ημέρας, απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν
πάντα στην εξαιρετική δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε
σε μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι
άνθρωποί μας. Αυτοί που πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο
όραμά μας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται
καθημερινά πάνω σε νέα δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε
όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν πολλά συγχαρητήρια».
Κέρδος online
4/7/2018 16:39
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Διακρίσεις για την Παπαστράτος στα «Diamonds of the Greek Economy»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημαντικές διακρίσεις σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού απέσπασε η
Παπαστράτος, καθώς το «Capital Link CSR Leadership Award» απονεμήθηκε στον
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Χρήστο Χαρπαντίδη, ενώ η ίδια η εταιρεία διακρίθηκε ως
Επιχείρηση της Χρονιάς στα «Diamonds of the Greek Economy».
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο
«Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του υπουργείου
Τουρισμού και του δήμου Αθηναίων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος
τιμήθηκε με το βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς
Προσωπικότητας για την προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την
καινοτομία καθώς και για το σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Diamonds of
the Greek Economy» ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει
τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
«Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα
βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι
στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας, απέναντι στην ίδια τη χώρα»,
τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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«Επιχείρηση της χρονιάς» η Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια».
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Νέες, σημαντικές διακρίσεις για την Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο "Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ", που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
"2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD" Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης "Diamonds of the
Greek Economy” ως "Επιχείρηση της χρονιάς". Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: "Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν "αγκαλιάσει" με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια".
παπαστράτος
Χρήστος Χαρπαντίδης
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«Επιχείρηση της χρονιάς» η Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το βραβείο
«2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας για την
προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και για το
σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα.
Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της
συμβολής προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the
Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις
δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της
ευθύνης που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική
δέσμευση των εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού
μετασχηματισμού, καταλύτης για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που
πιστεύουν κι έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα
δεδομένα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια».
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«Επιχείρηση της χρονιάς» η Παπαστράτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το “Capital Link CSR Leadership Award” απονεμήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
εταιρείας Χρήστο Χαρπαντίδη και η Παπαστράτος διακρίθηκε ως Επιχείρηση της Χρονιάς στα
“Diamonds of the Greek Economy”
Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για
την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link
με τίτλο «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», που
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος
τιμήθηκε με το βραβείο « 2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς
Προσωπικότητας για την προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την
καινοτομία καθώς και για το σημαντικό έργο της Παπαστράτος στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα
βραβεία αποτελούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς και της συμβολής
προσωπικοτήτων και εταιρειών στην προώθηση της Ελλάδας και του Ελληνικού Πολιτισμού σε
όλο τον κόσμο. Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
“Diamonds of the Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς». Ο θεσμός αυτός στόχο έχει
να αναδείξει τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών
δεικτών και κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική
διάρθρωση και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις, ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Κάθε
βραβείο, κάθε αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή και φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα
βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι
στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας, απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η
επιτυχία στην Παπαστράτος οφειλόταν πάντα στην εξαιρετική δέσμευση των εργαζομένων της
και ιδιαίτερα σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού, καταλύτης
για το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άνθρωποί μας. Αυτοί που πιστεύουν κι έχουν
«αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον
καπνού του τσιγάρου, αυτοί που εργάζονται καθημερινά πάνω σε νέα δεδομένα, ξεπερνώντας
τον εαυτό τους και αυτά που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν αξίζουν πολλά συγχαρητήρια».
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Βραβείο «2018 Capital Link CSR
Leadership Award» Διεθνούς
Προσωπικότητας δόθηκε στον Πρόεδρο
του Ομίλου ANTENNA, Θοδωρή
Μ. Κυριακού, πριν από λίγες ημέρες,
για την κοινωνική προσφορά και
την πολυσήμαντη συμβολή του Ομίλου
ANTENNA στην ανύψωση
της Ελλάδας και του ελληνικού
πολιτισμού παγκοσμίως.

ίου Ομίλου ΑΝΤΕΝΝ Α.ΓΟοδωρ_τύ, Μ. Κυριακού,
ανάμεσα στους Νίκο Μηορνόζη, Προεδρικοί Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Capital Link, τον Δήμαρχο'Αθηναίων,
Γιώργο Καμίνη, και τπνΌλγα ΜπορνόζπΜ'-Ι
Ο Πρόεδρος

8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση
της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ»

Στοαπονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου ANTENNA, Θοδωρή

Μ.

Κυριακού, από τον Δήμαρχο Αθηναίων το βραβείο «2018 Capital Link
CSR Leadership Award» Διεθνούς Προσωπικότητας. Το συνέδριο

/ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

πραγματοποιήθηκε

την Πέμπτη 28 Ιουνίου, υπό την αιγίδα του υπουργείου
Οικονομίας & Ανάπτυξης, του υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου
Αθηναίων. Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό
και διεθνές επιχειρείν, που παρουσίασαν
σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές
πρωτοβουλίες, με στόχο την
ενίσχυση

της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά

κορυφώθηκε με την απονομή των
κορυφαίων βραβείων του θεσμού. Σε
αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου
ANTENNA, Θοδωρής Μ. Κυριακού,
έλαβε το βραβείο «2018 Capita
Link CSR Leadership Award» Διεθνούς
Προσωπικότητας. Στη διάρκεια της ομιλίας
του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού
μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ANTENNA ξεκινήσαμε,
εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να
εμπνεόμαστε από το παράδειγμα του
ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος
μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
σημείωσε

ται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Απασχολεί άμεσα
περισσότερους από 2.500 εργαζομένους, σε 3 χώρες, σε 3 ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια
μέσω καλωδιακών και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου
μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια επισκέψεις σε ετήσια
βάση. Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα δραστηριοποιούνται
σε πάνω από 40 χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές
1

εταιρείες όπωςτο Facebook, ToTwitter και το Spotify, όταν ακόμα
ήταν στα πρώτα βήματά τους. Συμμετέχουμε
σε εταιρείες παραγωγής
περιεχομένου στο Χόλιγουντ όπως η Propagate και η Imagine
Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό
τους ταινίες που έχουν τιμηθεί
με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων
1 3», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Τομ
Χανκς και το «Α Beautiful Mind» με τον
Ράσελ Κρόου και πολλές άλλες.
Αλλά όσο μεγαλώνει ο Όμιλος μας και
αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει
και η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία.
Μια ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ
σοβαρά υπ' όψιν. Εκτός, όμως, της
κινηματογραφικού

έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε
μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να

την κοινωνία έξω από τιςδραστηριότητές μας. To DNA μας καθορίστηκε από
την προσήλωσή του στην κοινωνία και
στον άνθρωπο. Δεν επενδύσαμε ποτέ

προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα
που παρουσιάζουμε με πράξεις άμεσης
κοινωνικής υποστήριξης, ώστε να
ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει
μαζί μας σε συνανθρώπους που το

στα MME για εξασφάλιση δύναμης και

έχουν ανάγκη. Σ' αυτό το πλαίσιο έχουμε

επιρροής, όπως άλλοι. Επενδύσαμε

οργανώσει πάνω από 400 άμεσες

και επενδύουμε στα MME γιατί αγαπάμε
αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το να προσπαθούμε να προσφέρουμε
στην κοινωνία. ΟΌμιλος ANTENNA ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια,
ένα
ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Σήμερα, είναι έναςΔιεθνής'Ομιλος Μέσων
με
Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος δραστηριοποιεί-

δράσεις ανθρωπιστικής προσφοράς
υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον
πήχη της προσφοράς ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας
του ANTENNA, σας ευχαριστώ θερμά».
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Όσο μεγαλώνει ο Όμιλος μας και
αυξάνεται το κοινό μας τόσο μεγαλώνει
και η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία
Μια ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά un
όψιν σημείωσε ο Θοδωρής Κυριακού ο Όμιλος
μετρά πάν από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς Κάτω Με τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο
Καμίνη που πραγματοποίησε την απονομή

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Βραβείο Διεθνούς Προσωπικότητας για τον πρόεδρο του Ομίλου ANTENNA
ιδιαίτερης τιμής ήταν η Πέμπτη 28
Ιουνίου για τον πρόεδρο του Ομίλου
ANTENNA που βραβεύτηκε στο 8ο
Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα
της ελληνικής επιχειρηματικότητας
Μια νέα διάσταση ΕΚΕ στο ξενοδοχείο Hilton
Ο Θοδωρής Κυριακού παρέλαβε το βραβείο

Μέρα

Διεθνοποίηση

Link CSR Award Διεθνούς
για την κοινωνική προσφορά και
την πολυσήμαντη συμβολή του Ομίλου ANTENNA
στην ανύψωση της Ελλάδας και του πολιτισμού
της παγκοσμίως Στον Όμιλο ANTENNA
ξεκινήσαμε εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να

2018 Capital

Προσωπικότητας

εμπνεόμαστε από το παράδειγμα του ιδρυτή μας
του Μίνω Κυριακού Εκείνος μας δίδαξε να μην
αφήνουμε ποτέ την κοινωνία έξω από τις δραστη
To DNA μας καθορίστηκε από την
προσήλωσή του στην κοινωνία και τον άνθρωπο
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα MME για εξασφάλιση
δύναμης και επιρροής όπως άλλοι Επενδύσαμε
και επενδύουμε στα MME γιατί αγαπάμε αυτή τη
δουλειά και γιατί μας γεμίζει το να προσπαθούμε
να προσφέρουμε στην κοινωνία είπε μεταξύ άλλων
ο Θοδωρής Κυριακού χαρακτηρίζοντας εκ
μέρους της οικογένειας του ANTENNA τη βρά

ριότητές μας

βευσή του πολύ μεγάλη τιμή
ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
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3. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ Μ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
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Διάκριση ηγεσίας για τον Θοδωρή Μ Κυριακού
Ο Πρόεδρος του ομίλου Antenna έλαβε το 2018 Capital Link

CSR Leadership Award
To βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την
πολυσήμαντη συμβολή του ομίλου Antenna στην ανύψωση της Ελλάδος και του
ελληνικού πολιτισμού παγκοσμίως απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του ομίλου Θοδωρή
Μ Κυριακού από τον Δήμαρχο Αθηναίων στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
με θέμα Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ
Συγκεκριμένα ο Θοδωρής Μ Κυριακού έλαβε το βραβείο 2018 Capital Link CSR
Leadership Award Διεθνούς Προσωπικότητας Στην ομιλία του σημείωσε μεταξύ
άλλων Ο όμιλος Antenna ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα

Σήμερα είναι ένας διεθνής όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας ο
οποίος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη στην Αμερική και στην Αυστραλία Αλλά όσο
μεγαλώνει ο όμιλος μας και αυξάνεται το κοινό μας τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία Εκτός της έμμεσης προσφοράς μας βρίσκουμε μεγάλη
ηθική ικανοποίηση στο να προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε
με πράξεις άμεσης κοινωνικής υποστήριξης ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να
προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη
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ΈχουΜΜΕ και λέΜΜΕ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σήμερα η Γ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και τρίωρη στάση εργασίας Πραγματοποιείται στις 11.00 στο
Ξενοδοχείο Royal Olympic (Αθανασίου Διάκου 28). Προκειμένου να καταστεί δυνατή η
συμμετοχή όλων, πραγματοποιείται τρίωρη στάση εργασίας 11.00 - 14.00 για τους
δημοσιογράφους που εργάζονται σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια, της
Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης - Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες).
Τιμητικό βραβείο στον Θ. Κυριακού Το βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award”
Διεθνούς Προσωπικότητας έλαβε ο πρόεδρος του ομίλου Antenna Θοδωρής Μ. Κυριακού
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της ελληνικής
επιχειρηματικότητας - Μία νέα διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου
υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του υπουργείου Τουρισμού και του
Δήμου Αθηναίων..
Ο Βασίλης Χιώτης ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή στη “Βραδυνή της Κυριακής”. Στόχος της
διοίκησης και του νέου διευθυντή είναι ο εκσυγχρονισμός της έντυπης και ηλεκτρονικής
παρουσίας της εφημερίδας.
Ανακατατάξεις και στον Όμιλο Real Η διεύθυνση του Real FM υπάγεται στον γενικό διευθυντή
του ομίλου Βαγγέλη Σπάρταλη. Τη Διεύθυνση Προγράμματος του σταθμού αναλαμβάνει ο
δημοσιογράφος Γιώργος Ψάλτης και τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης ο
δημοσιογράφος Άκης Παυλόπουλος.
Η Νάνα Μούσχουρη εξομολογείται Λίγο πριν εμφανιστεί στο Ηρώδειο, ξεδιπλώνει στον Φώτη
Απέργη την ιστορία της ζωής της. Τις συμβουλές του Χατζιδάκι, του Γκάτσου, του Χορν και της
Κάλλας. Μιλάει για τις νύχτες με τον Κουίνσι Τζόουνς στα τζαζ κλαμπ του Χάρλεμ, για το φλερτ
με τον Ντελόν, τα δάκρυα της Μάρλεν Ντίτριχ και τη συζήτηση για την ποίηση στην κουζίνα του
Λέοναρντ Κοέν. Από χθες και σήμερα και αύριο το απόγευμα στην εκπομπή του Φώτη
Απέργη, στις 19.00, στο Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
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Διάκριση ηγεσίας για τον Θοδωρή Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του ομίλου Αntenna στην ανύψωση της Ελλάδος και του ελληνικού πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ».
Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το βραβείο «2018 Capital Link CSR Leadership
Award» Διεθνούς Προσωπικότητας. Στην ομιλία του σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ο όμιλος
Αntenna ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Σήμερα, είναι ένας
διεθνής όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος δραστηριοποιείται
στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Αλλά, όσο μεγαλώνει ο όμιλός μας και
αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία. Εκτός της
έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να προσπαθούμε να
συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής υποστήριξης, ώστε
να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη».
Marketing Week Online( 3 Ιουλίου 2018)
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Ντέπη Τζιμέα, ΟΤΕ: «Η τεχνολογία σύμμαχός μας στις περιβαλλοντικές προκλήσεις»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών, αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του ομίλου ΟΤΕ, στο
8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας-Μια νέα διάσταση ΕΚΕ».
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια», ανέφερε η Ντ. Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Ο όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τη λειτουργία του, αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη
περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το
περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το 2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες
και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου. Κλείνοντας την ομιλία της η
Ντέπη Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής συνύπαρξης των
γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των ανθρώπων που
εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα καλύτερο
μέλλον είναι εφικτό.
Marketing Week Online( 3 Ιουλίου 2018)
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8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link για την Ελληνική Επιχειρηματικότητας και την ΕΚΕ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σκοπός του Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας, ήταν να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την
υλοποίηση επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Δόθηκε
έμφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν
τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο
βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα προβλήθηκαν παραδείγματα κορυφαίων
επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη
βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης,
αναδείχθηκε ότι η ανάπτυξη και ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη
και την επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η
επένδυση στην καινοτομία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
Παρουσιάστηκαν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σημαντικά προγράμματα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.
Υποστήριξη της κοινωνίας
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100
Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις
πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους
θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού
κοινού στο εξωτερικό.
Το Συνέδριο άνοιξε με το καλωσόρισμα του κ. Νίκου Μπορνόζη, Προέδρου της Capital Link, ο
οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων: «Οι τομείς της Ενέργειας και του Τουρισμού, βασικοί πυλώνες
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία, με θετικές
επιπτώσεις που είναι ήδη εμφανείς στις τοπικές κοινωνίες αλλά και τη χώρα γενικότερα.
Καταλυτική και η συμβολή Ελλήνων και ξένων επενδυτών που το τελευταίο διάστημα
διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση
σημαντικών έργων υποδομής.
Παράλληλα, αξιόλογες προσπάθειες όπως η ενεργοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού, η
αξιοποίηση των ΜΜΕ στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και η ανάπτυξη
αξιόλογων πρωτοβουλιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας από τις εταιρίες, οδηγούν στην
αναβάθμιση της οικονομίας και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής».
Αξιοποίηση του απόδημου ελληνισμού με στόχο την ανάπτυξη
Την ομιλία της ενότητας πραγματοποίησε η κα Κατερίνα Παναγοπούλου, Special Advisor to the
Prime Minister on Hellenism of Diaspora * National Ambassador of Greece to the Council of
Europe for Sports, Tolerance and Fair Play * President of the Panhellenic Women’s Sports
Association «KALLIPATIRA».
Η κα Κατερίνα Παναγοπούλου, τόνισε: «Το θέμα της διεθνοποίησης είναι ένα θέμα που η χώρα
μας το έχει λύσει χιλιάδες χρόνια τώρα. Τα πραγματικά προβλήματα της σημερινής Ελλάδας
δεν είναι η αδυναμία εύρεσης λύσης αλλά εφαρμογής αυτών. Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη βιώσιμη
ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που στηρίζεται από γερά θεμέλια και που εμπνέεται από την
εμπιστοσύνη της χώρας στην παγκόσμια ανάπτυξη, βασισμένη στην αξιοποίηση της
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γεωπολιτικής θέσης της χώρας και σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που παράγει την καινοτομία,
αλλά πάνω από όλα, η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στην αισιοδοξία του ελληνικού
λαού. Μόνο η ανάπτυξη με διάρκεια και βάθος, βασισμένη σε υγιή επιχειρηματικότητα μπορεί
να εγγυηθεί την αποκατάσταση της χώρας μας. Η ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνο οικονομική
αξία, αλλά κοινωνική υπεραξία που χρειάζεται κοινωνικό κεφάλαιο. Χρειαζόμαστε την
εξωστρέφεια και την διεθνοποίηση του ελληνικού «επιχειρείν», καθώς καλούμαστε να
πρωταγωνιστήσουμε σε μια παγκόσμια οικονομία. Εχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας καθώς
λόγω παθογενειών του παρελθόντος εξακολουθούμε να είμαστε οικονομικά εσωστρεφείς, κάτι
που δεν οδηγεί την οικονομία μας σε ανάπτυξη συνεπώς είναι καταδικασμένη να μικραίνει
συνεχώς».
Ελληνικά start ups στις διεθνείς αγορές
Συντονιστής: κ. Αλέξανδρος Νούσιας, Country Director, Greece – Envolve Entrepreneurship.
Ο κ. Αλέξανδρος Νούσιας, Country Director, Greece – Envolve Entrepreneurship, τόνισε ότι:
«Τα τελευταία χρόνια, η νεοφυής επιχειρηματικότητα εξελίσσεται σε ένα πολλά υποσχόμενο
κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Αυτό άλλωστε, αποδεικνύεται και από τα success stories
που υπάρχουν στο ελληνικό startup οικοσύστημα, τα οποία ολοένα και πληθαίνουν. Κύριο
χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης startup είναι η εξωστρέφεια και το ενδιαφέρον προς τις
διεθνείς αγορές, γεγονός που φαίνεται να έχουν αντιληφθεί οι Ελληνες startuppers, οι οποίοι
ταξιδεύουν τις ιδέες τους σε διεθνείς αγορές.
Στην καλλιέργεια του πνεύματος εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας συμβάλλουν καθοριστικά οι
διάφοροι οργανισμοί και φορείς που έχουν στόχο να υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα
στην Ελλάδα μέσω υπηρεσιών mentoring, καθοδήγησης και δικτύωσης, καθώς και
χρηματοδοτήσεων που βοηθούν κάποιον να ξεκινήσει ή να αναπτύξει την επιχείρησή του.
Οργανισμοί στήριξης της επιχειρηματικότητας αλλά και ιδρυτές ελληνικών startups, θα
μοιραστούν με το κοινό σκέψεις, εμπειρίες και συμβουλές».
Ο κ. Jimmy Athanassopoulos, Head of Social Responsibility – Libra Group, τόνισε ότι: «Ο
χρόνος περνάει γρήγορα, αλλά αυτό που έχει σημασία στο τέλος είναι το αίσθημα όσων
πραγματοποιούνται. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και θέλουμε ο
καθένας να βοηθάει όσο μπορεί».
Ο κ. Θάνος Γεραμάνης, Partner & Country Manager Greece – blueground, τόνισε ότι: «Οσο και
να προσπαθεί κάποιος να σχεδιάσει τις κινήσεις του, η στιγμή που θα πρέπει να ξεκινήσει και
να αναμένουμε. Πότε θα γίνει το εγχείρημα εξαρτάται από το κατά πόσο διατίθεται κανείς να
αναλάβει το ρίσκο. Στην Ελλάδα, υπάρχει το φαινόμενο όπου ο κόσμος θέλει να δουλεύει σε
πολυεθνικές. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι κάποιος μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα
και να δουλέψει ελεύθερα σε μία start-up, κάτι που βλέπουμε να αλλάζει σιγά-σιγά στην
Ελλάδα ενώ παράλληλα το brand name των start-ups έχει ανέβει. Εμείς οι ίδιοι, δε
βασιστήκαμε στη βοήθεια της Πολιτείας. Τα διαθέσιμα κεφάλαια για όσους ξεκινούν σήμερα
είναι πάρα πολλά. Η πολιτεία θα μπορούσε να βοηθήσει στο ζήτημα των βραχυχρόνιων
μισθώσεων ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αποσαφηνιστεί με μεγαλύτερη ταχύτητα
προκειμένου να προχωρήσουμε με βεβαιότητα με ξεκάθαρους κανόνες σε ότι αφορά το τι
μπορεί να κάνει η κάθε εταιρεία και να προσαρμόσει τη δραστηριότητά της».
Ο κ. Γιάννης Γεωργιάδης, Marketing Manager – Yoleni’s, τόνισε ότι: «Το σημαντικότερο
κεφάλαιο στη χώρα μας είναι οι άνθρωποί της. Στηριζόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους για
να καταφέρουμε αυτά που προσπαθούμε. Γι’ αυτό πρέπει να πιστέψουμε στους ανθρώπους
που εμπιστευόμαστε, οι οποίοι μπορούν να είναι τα σημαντικότερα κλειδιά στην προσπάθειά
μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας αμείβεται επάξια στις αγορές
του εξωτερικού σήμερα, πέραν της Ελλάδας. Υπάρχει μια έλλειψη στη νοοτροπία της νεολαίας
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σήμερα όταν αναζητά εργασία, στο γιατί αποφασίζουν να ασχοληθούν με κάτι, αλλά οι
ευκαιρίες και η αγορά εργασίας είναι κάτι που δεν απέχει πολύ από την πραγματική ζωή.
Τίποτα δεν είναι εύκολο στην πραγματικότητα συνεπώς οι νέοι θα πρέπει να κυνηγήσουν
περισσότερο αυτό που θέλουν».
Ο κ. Μάριος Χρυσολούρης, Chief Executive Officer – FreshStrips, τόνισε ότι: «Οταν θέλουμε να
δοκιμάσουμε ένα νέο εγχείρημα, το ρίσκο είναι ο φίλος μας, και είναι αυτό που δημιουργεί
ουσιαστικά το επενδυτικό ενδιαφέρον. Στις start-ups, η προσωπική ανάπτυξη είναι πολύ
μεγάλη και ακόμη και να αποτύχει το εγχείρημα, κάποιος μπορεί να αποκομίσει πολλές
εμπειρίες και δεξιότητες από αυτό. Οταν κανείς ξεκινάει την προσπάθειά του, πρέπει να
θυμάται ότι για να πετύχει μία start-up, απαιτείται γρήγορη έρευνα και ανάπτυξη, ενώ
σημαντικός παράγοντας είναι άμεση κυκλοφορία του προϊόντος, προκειμένου να έρθει σε
επαφή ο κόσμος με αυτό. Ταυτόχρονα, αισιοδοξία γεννά το γεγονός ότι η εύρεση
χρηματοδότησης και η επέκταση στο εξωτερικό είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν σε σχέση με
το παρελθόν. Οσοι επιθυμούν να δοκιμάσουν νέα ανοίγματα δεν πρέπει να φοβηθούν να το
κάνουν».
Ο κ. Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου, General Partner – Velocity Partners Venture Capital, τόνισε
ότι: «Οσοι ξεκινούν να στήσουν μία επιχείρηση, έχουν ελπίδες και άγνοια κινδύνου, κι αυτό
είναι κάτι που μπορεί να είναι ταυτόχρονα βοηθητικό και επικίνδυνο. Οι καλύτεροι founders
είναι αυτοί που το θέλουν και το εννοούν πραγματικά, και το κυνηγούν μέχρι να το πετύχουν
χωρίς να ακολουθούν μια ευκαιριακή αντίληψη, αλλά προσπαθώντας να το χτίσουν από την
αρχή μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Είναι σημαντικό μια τέτοια ομάδα να έχει όραμα, και αυτό
που θέλουμε να δούμε από start-ups ως VC είναι στις περιπτώσεις που ζητείται
χρηματοδότηση από ομάδες, θα πρέπει να είναι υπολογισμένη σωστά και με ακρίβεια και να
μπορεί να τους πάει στο επόμενο βήμα. Αναφορικά με την κρατική συμβολή, σε όλα τα funds
είναι άμεσα ή έμμεσα μέτοχος η Ελληνική κυβέρνηση, οπότε η Ελληνική Πολιτεία είναι ένας
επενδυτής, κι αυτό που είναι αναγκαίο σήμερα είναι η άμεση θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού
πλαισίου γύρω από τις start-ups στην Ελλάδα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι σημαντικές
λεπτομέρειες για να γνωρίζουν όλοι πώς θα πρέπει να κινηθούν».
Ενέργεια & Τουρισμός: Προοπτικές, επενδυτικά σχέδια & συνεισφορά στο ΑΕΠ
Ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist – Eurobank Ergasias S.A., Chairman of
the Scientific Council of the Hellenic Bank Association, ανέφερε: «Οι κλάδοι της ενέργειας και
του τουρισμού είναι στρατηγικοί για την ελληνική οικονομία και έχουν μεγάλη δυναμική
ανάπτυξης. Μαζί με άλλους εξωστρεφείς τομείς, θα συμβάλλουν στην αλλαγή του μοντέλου
ανάπτυξης. Οι τομείς αυτοί έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών. Μελέτη της
Eurobank εξέτασε εν εξελίξει επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 19,8 δισ. ευρώ σε αυτούς
τους δύο τομείς. Τα εξεταζόμενα έργα οδηγούν σε ορίζοντα δεκαετίας στη δημιουργία ΑΕΠ
22,3 δισ. ευρώ – 27,8 δισ. ευρώ, ανάλογα με το σενάριο, και σε ορίζοντα 20ετίας, ΑΕΠ 39,7
δισ. ευρώ – 57,9 δισ. ευρώ. Υπό ορισμένες υποθέσεις, τα εξεταζόμενα επενδυτικά σχέδια και η
συνδεόμενη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ μπορούν να οδηγήσουν, σε 10ετή ορίζοντα, στη
δημιουργία 430.000 – 535.000 θέσεων εργασίας».
Το νέο ενεργειακό τοπίο
Τα σχόλια της ενότητας πραγματοποίησαν οι κκ.:
* HE Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece
* κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Vice Chairman – PPC S.A.
HE Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece, τόνισε ότι: «Η αναγνώριση
της προόδου αλλά και το αποτέλεσμα όλων των βασικών χαρακτήρων στην Ουάσιγκτον
προκειμένου να διατηρούν την δυναμική της Ελλάδας αποτελεί σημαντική ενθάρρυνση. Τώρα
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είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε για το μέλλον της Ελλάδας ιδιαίτερα στον τομέα της
ενέργειας καθώς σύντομα η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να προσελκύσει τέτοιες επενδύσεις. Ο
σημερινός ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακός κόμβος είναι αναγνωρίσιμος ενώ απαιτείται η
συνεχής και αδιάκοπη παροχή ενέργειας στην Ευρώπη. Αποτελεί σημαντικό στόχο για την
Πρεσβεία μας ο ενεργειακός τομέας καθώς είναι ο καλύτερος τρόπος προσέλκυσης βιώσιμων
επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα η ενεργειακή ασφάλεια είναι θεμελιώδους ενδιαφέροντος για
τους συμμάχους των ΗΠΑ. Σχεδόν κάθε Ευρωπαϊκό διαφοροποιημένο ενεργειακό έργο
διέρχεται από την Ελλάδα. Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι καμία χώρα δεν θα έχει την
δυνατότητα να αποσπάσει άλλες χώρες από την προσπάθειά τους. Υπάρχει ήδη καλή
συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα ενώ φιλοδοξούμε να δούμε τους
Αμερικανούς παρόχους LNG να αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Στις προσπάθειές της η
Ελλάδα δεν είναι απομονωμένη. Οι χώρες της Βαλτικής, η Πολωνία μεταμορφώνονται σε
ενεργειακές αγορές και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στα ενεργειακά θέματα
και στην συνεργασία των χωρών αυτών με την Ελλάδα».
Ο κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Vice Chairman – PPC S.A., τόνισε ότι: «Δύο μεγάλες κινητήριες
δυνάμεις αλλάζουν το ενεργειακό τοπίο που γνωρίζαμε ως τώρα: Η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι αλλαγές που συντελούνται είναι
ραγδαίες και δομικές. Ζούμε τη μεταβατική περίοδο από την εποχή των ορυκτών καυσίμων
που κυριαρχούσαν στην ενεργειακή οικονομία, προς την εποχή των καθαρών μορφών
ενέργειας, δηλαδή των ΑΠΕ.
Στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας μια χαρακτηριστική εικόνα αυτών των αλλαγών φαίνεται
από τη σύγκριση των επενδύσεων που έγιναν από τη ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια, με τις
επενδύσεις που προβλέπονται να γίνουν τα επόμενα χρόνια. Από το 60% των συνολικών
παγίων που αφορούσαν μονάδες παραγωγής και ορυχεία, το 73% αφορούσε μονάδες
ορυκτών καυσίμων και το 27% «καθαρές» μονάδες, κυρίως Υδροηλεκτρικές.
Για την επόμενη 10ετία η εικόνα αυτή θα είναι εντελώς διαφορετική: επενδύσεις σε ΑΠΕ όλων
των μορφών (Φ/Β, Αιολική, Υδροηλεκτρική, Γεωθερμία, Βιομάζα), επενδύσεις σε εξοικονόμηση
ενέργειας, επενδύσεις στα Δίκτυα και ανοίγματα στο εξωτερικό (Περιφερειακή Αγορά
Βαλκανίων και Ν. Α. Ευρώπης).
Η πρόταση της ΔΕΗ για το ενεργειακό μίγμα της χώρας κατά τη μεταβατική περίοδο».
Ο τουρισμός παράγοντας ανάπτυξης
H κα Ελενα Κουντουρά, Υπουργός – Υπουργείο Τουρισμού, τόνισε ότι: «Με όλη την
προσπάθεια που έχει γίνει στο κομμάτι του τουρισμού, αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε
είναι να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα και ένα μέρος μόνο για το
καλοκαίρι, αλλά έχει πράγματα να προσφέρει σε όλους, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Οδηγήσαμε την οικονομία στους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία, με
ρεκόρ σε άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, και στο ισοζύγιο απασχόλησης και νέων θέσεων
εργασίας, ενώ ισχυροποιήσαμε το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και ανακτήσαμε την
εμπιστοσύνη των επενδυτών, με σταθερή πορεία στην έξοδο στις αγορές. Σε όλα αυτά, ο
τουρισμός έχει συμβάλλει καθοριστικά. Οι τουρίστες μας είναι υψηλού εισοδήματος, επομένως
και τα έσοδά μας θα αυξηθούν ανάλογα, και αυτά τα οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη
θέλουμε να διαχυθούν σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις τοπικές κοινωνίες, ενώ με
συστηματική προώθηση στο εξωτερικό, θέλουμε να καταστήσουμε την Ελλάδα ως έναν
παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό για όλο τον χρόνο. Είναι σημαντική η υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας αλλά και της ενίσχυσης της διαθεσιμότητας κλινών σε όλη την Ελλάδα,
καθώς και η διαρκής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται
στους 5 κορυφαίους Ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς και στους 10 πρώτους
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παγκοσμίως, αλλά στοχεύουμε στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση της νέας γενιάς στους
κλάδους εστίασης και τουρισμού, με όραμα η χώρα να γίνει η κορυφαία τουριστική επιλογή. Η
ανάπτυξη που κινητοποιήσαμε αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα των
επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό καλείται ο ιδιωτικός τομέας και οι τοπικές κοινωνίες σε
συνεργασία, καθώς είναι απαραίτητοι φορείς για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα».
Εκπρόσωποι & επενδυτές τουρισμού από την Αμερική
Συντονιστής: κα Greta Kamaterou, Director for North America & Canada – Greek National
Tourism Organization
H κα Greta Kamaterou, Director for North America & Canada – Greek National Tourism
Organization, τόνισε ότι: «Τα τελευταία 3 χρόνια αγγίξαμε τα καλυτέρα ποσοστά τουριστικών
αφίξεων από την Αμερική. 28% των Αμερικάνων τουριστών πραγματοποίησαν υπερατλαντικά
ταξίδια. Προβληθήκαμε σε υψηλού εισοδηματικού χαρακτήρα μέσα, όπως την πλατφόρμα
virtuoso στο note, στο metrosos. Στηρίζουμε το ποσοστό της ανάπτυξής μας στο http
community γιατί απευθύνεται σε ένα κοινό που διαθέτει χρόνο και δεν έχει υποχρεώσεις.
Επιστρατεύσαμε 8 πρεσβευτές της Ελλάδας στον Instagram με αποτέλεσμα να έχουμε πάνω
από 1 εκατομμύριο ακολούθους με νέα παιδιά – επηρεαστές γνώμης σε διαφορετικά κοινά
ενδιαφέροντες με θετικά αποτελέσματα. Είχαμε παρουσία στα ελληνικά ραδιόφωνα καθώς και
σε εκθέσεις στον Καναδά και την Αμερική, ενώ δώσαμε παρόν στo New York Shipping. Εχουμε
παρουσία σε δημόσιες σχέσεις και δράσεις. Διατηρούμε διαρκή παρουσία στο Concordia και
στα συνέδρια των αδελφών Μπορνόζη. Το press trip παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία και φέτος
και μέσα από αυτό γίνεται προβολή όλων των προορισμών, πέραν των γνωστών, κάτι για το
όποιο είμαστε πολύ περήφανοι».
Ο κ. Peter Vlitas, Senior Vice President of Airline Relations – Travel Leaders Group, τόνισε ότι:
«Ο τουρισμός είναι κλάδος που δουλεύει σωστά στην Ελλάδα και αν αναπτυχθεί θα καταφέρει
να προχωρήσει και να ανασάνει ολόκληρη η χώρα, γιατί το μυστικό της ομορφιάς της Ελλάδας
βγήκε έξω, μέσω του τουρισμού και των φορέων όπως ο ΕΟΤ στην Αμερική. Το θετικό
αποτέλεσμα έχει να κάνει και με την πολύ καλή δουλειά των τελευταίων Υπουργών που
έδειξαν κατανόηση στο τι χρειάζεται ο τουρισμός μας και η Ελλάδα. Ιδιαίτερα από την Αμερική,
η τουριστική διέλευση θα σπάσει ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι και αναμένεται πολύς κόσμος,
καθώς το ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχει αυξηθεί. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα
κάποια στιγμή να ξοδέψει σημαντικά χρήματα σε marketing στην Αμερική και σε όλον τον
κόσμο, καθώς προκειμένου να πάρουμε, θα πρέπει πρώτα να ξοδέψουμε. Η Ελλάδα είναι μια
χώρα που πρέπει να εκμεταλλευτεί τις καλές ημέρες του τουρισμού της και να δημιουργήσει το
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε όλες τις
περιοχές προκειμένου να επωφεληθεί από τον τουρισμό».
H κα Maria Markou Esq., Founder & President – Markou Global Legal Group, LLC, τόνισε ότι:
«Τα φορολογικά ζητήματα είναι ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα για τους περισσότερους επενδυτές,
δεν είναι όμως δύσκολη η επένδυση στην Ελλάδα. Θα πρέπει να αποφεύγουμε όσους
προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν, να έχουμε ένα σωστό πλέγμα συνεργατών που γνωρίζουν
από αυτά τα ζητήματα και να ακολουθούμε ευλαβικά όσα λέει ο νόμος. Η ανάπτυξη του
τουρισμού ιδιαίτερα μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας είναι στο χέρι μας, αλλά έχει επίσης σημασία
να υπάρχει η κατάλληλη διάθεση. Τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα και τα μεταναστευτικά
ζητήματα προκαλούν επιπλέον προβλήματα, αλλά υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να
διερευνηθούν σε συνεργασία με φορείς όπως ο δικός μας. Εν κατακλείδι, το σωστό πλέγμα
συνεργατών, η σωστή διαχείριση και η αποφυγή λαθών μέσω σωστής πληροφόρησης είναι
αυτοί οι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχία μιας επένδυσης και ενός
ανοίγματος στην Αμερική».
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H κα Venetia Kontogouris, Managing Director – Venkon Group LLC, τόνισε ότι: «Είναι
σημαντικό να κοιτάξουμε το τι θα χρειαστεί ο κάθε καινούριος πελάτης από μια νέα αγορά, γιατί
αυτό που θα ψάξει είναι η εμπειρία. Στις επενδύσεις, υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες. Μία από
τις βασικότερες είναι τα φορολογικά μας, καθώς συναγωνιζόμαστε με άλλες χώρες που έχουν
πιο εύκολους και διευκρινισμένους κανονισμούς για το πώς θα είναι τα πράγματα τα επόμενα
10-15 χρόνια, κάτι που είναι δύσκολο στην περίπτωσή της Ελλάδας, και μας θέτει σε
μειονεκτική θέση καθώς οι επενδυτές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πώς θα διαμορφωθεί η
επένδυση στο πέρασμα του χρόνου».
Επενδύσεις και υποδομές στον τουρισμό
Τα σχόλια της ενότητας πραγματοποίησε ο κ. Γιώργος Κ. Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης – Υπουργείο Τουρισμού.
Ο κ. Γιώργος Κ. Τζιάλλας, παρουσίασε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση
των επενδύσεων στον τομέα τουρισμού.
«Το Υπουργείο Τουρισμού έχει εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για τη
χρηματοδότηση της αναβάθμισης των υπαρχουσών τουριστικών ΜΜΕ και την ίδρυση νέων,
καθώς και την αναβάθμιση υποδομών όπως είναι οι μαρίνες, οι ιαματικές πηγές, τα αστικά
πάρκα και τα δημόσια κτίρια. Επιπλέον, ο ισχύων αναπτυξιακός νόμος δίνει την ευκαιρία σε
μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, όπως είναι τα Σύνθετα Τουριστικά
Καταλύματα να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους».
Μεγάλες τουριστικές επενδύσεις & τα οφέλη για την Ελλάδα
Συντονιστής: κα Ελενα Κοσσένα, Partner – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm
H κα Ελενα Κοσσένα, Partner – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, τόνισε: «Ο
τουριστικός κλάδος είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας και ιδιαίτερα
ανθεκτικός παρά τους κλυδωνισμούς της οικονομίας. Τα οφέλη δεν αποτυπώνονται σε
μεμονωμένο κλάδο. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ κάθε 1 ευρώ προκαλεί πρόσθετη οικονομική
δραστηριότητα 1,2 ευρώ συνεπώς η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ είναι 2,2 ευρώ».
Ο κ. Κωνσταντίνος Δέδες, Legal Advisor – Mirum Hellas, από την πλευρά του ανέφερε: «Η
αγάπη για την Ελλάδα και την Κρήτη είναι αυτό που κινητοποίησε την επένδυση στην Κρήτη,
παρόλο που υπήρχαν πολλές τεχνικές δυσκολίες και παρόλο που πολλές φορές ήμασταν
κοντά στο να αποσύρουμε την επένδυση λόγω των εμποδίων. Ωστόσο η αγάπη είναι αυτό που
μας κινητοποίησε να συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Χάριν στο Υπουργείο Τουρισμού και στο
Υπουργείο Ανάπτυξης καταφέραμε να κάνουμε την επένδυση βιώσιμη και να έχουμε ένα
επενδυτικό σχέδιο – μια επένδυση που θα σηματοδοτήσει την τουριστική ανάπτυξη των
ευρύτερων περιοχών. Είμαστε ανοιχτοί στο να επενδύσουμε παραπέρα αλλά εξαρτάται από
την Πολιτεία ως προς την αρωγή την οποία θα προσφέρει ώστε να κάνουμε το κάτι παραπάνω.
Ολες οι επενδύσεις στον τουριστικό τομέα από εδώ και πέρα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα
της βιώσιμης ανάπτυξης, ειδάλλως σε μερικά χρόνια θα γυρίσουμε στο σημείο του κύκλου
οικονομίας της δίνης. Από την πρώτη στιγμή, αποφασίσαμε όλη η επένδυση να είναι στο
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, σεβόμενοι το περιβάλλον, κατασκευάζοντας κατοικίες
ενεργειακής κλάσης Α’, οι οποίες σε βάθος χρόνου θα αποσβεστούν πολύ πιο εύκολα.
Προσπαθούμε παράλληλα να βοηθάμε την τοπική κοινωνία με προγράμματα κοινωνικής
ευθύνης που έχουμε αναπτύξει, βοηθώντας το Δήμο σε όλες τις κοινωνικές δράσεις αλλά και
την τοπική εκκλησία».
Ο κ. Πάνος Παλαιολόγος, President – Hotel Brain τόνισε ότι: «Εχει αλλάξει ο τρόπος που
βλέπουμε τους επενδυτές σήμερα. Σε αυτό συνετέλεσε η κρίση η οποία βοήθησε στην αλλαγή
της νοοτροπίας. Εχει πλέον επικρατήσει η ορθή άποψη πως η διαχείριση ξενοδοχείων δεν
είναι μια εύκολη δουλειά, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που απαιτεί επαγγελματική
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διαχείριση και έχουμε γίνει πολύ καλύτεροι σε αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια. Μέσα στην κρίση, πέρασαν επενδυτές οι οποίοι ήθελαν απλά να πάρουν τα ακίνητα
των Ελλήνων ξενοδόχων και ακολουθώντας τον κύκλο της οικονομίας να βγάλουν κέρδος,
αλλά ευτυχώς αυτό είναι κάτι που δεν έγινε! Οι Ελληνες ξενοδόχοι δούλεψαν σκληρά και
βελτίωσαν το προϊόν τους και πλέον ενδιαφέρονται να διαχειριστούν με υψηλή ποιότητα τις
επιχειρήσεις τους. Είμαι αισιόδοξος πως μπορούμε να τα καταφέρουμε και ενώ αλλάξαμε σε
μεγάλο βαθμό την οικονομία αυτής της χώρας, μπορούμε να φέρουμε ακόμη μεγαλύτερο
οικονομικό όφελος στη χώρα βελτιώνοντας την ποιότητα σε αυτό που προσφέρουμε. Στον
κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων, επικρατεί συνέχεια ένας φόβος με το τι θα γίνει
τριγύρω μας, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε στο τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι με το δικό μας προϊόν.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να βλέπουμε κάθε επένδυση προς τη χώρα μας ως ψήφο
εμπιστοσύνης στον Ελληνικό τουρισμό και να αισθανόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια,
προσπαθώντας να γίνουμε καλύτεροι».
Ο κ. Μιχάλης Μαυρόπουλος, Regional Director East Mediterranean – TUI Destination
Experiences, τόνισε ότι: «Ισχυρές επιδόσεις παρουσιάζει ο όμιλος TUI για το 2018,
συνεχίζοντας τη στρατηγική ανάπτυξης με τις θετικές τάσεις να παραμένουν σταθερές. Οι
προσδοκίες μας για το καλοκαίρι ανταποκρίνονται πλήρως στις αισιόδοξες προβλέψεις. Η καλή
απόδοση οφείλεται στη συνεχή και μεγάλη ζήτηση για τις ταξιδιωτικές εμπειρίες που
προσφέρουμε. Μέσω των προσεκτικά επιλεγμένων προϊόντων που διαθέτουμε, ξενοδοχεία,
κρουαζιερόπλοια, εκδρομικές εμπειρίες, κ.α., ο Ομιλος TUI είναι πρότυπο στην παγκόσμια
αγορά. Το 2018 φαίνεται πως θα είναι για τον ελληνικό τουρισμό και πάλι μια θετική χρονιά. Η
χώρα κατατάσσεται στους κορυφαίους προορισμούς της TUI σε όλες της ευρωπαϊκές αγορές.
Από την επιτυχία αυτή επωφελούνται οι πολίτες και η οικονομία με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο
στην αγορά εργασίας. Η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός ταξιδιωτικός προορισμός. Διαθέτει ήπιο
κλίμα, χιλιάδες νησιά, την περίφημη ελληνική φιλοξενία καθώς και μοναδική πολιτιστική
κληρονομιά».
Ελληνικά προϊόντα με διεθνή απήχηση – διείσδυση στα διεθνή δίκτυα διανομών
H κα Χριστίνα Σακελλαρίδη, President of the Board – Panhellenic Exporters Association, τόνισε
ότι: «Οι εξαγωγές μας είναι από τους κύριους πυλώνες στήριξης της οικονομίας μας, και
βλέπουμε μία αυξητική πορεία παρά τις αντιξοότητες. Ανοίχτηκαν πολλές καινούργιες αγορές,
διαφορετικές από τις παραδοσιακές μας αγορές εξαγωγών. Η δημιουργία δικτύων και η
διείσδυση των προϊόντων μας στις ξένες χώρες είναι κάτι απαραίτητο που θα πρέπει να γίνει,
κι επίσης πρέπει να δοθούν κίνητρα για να οργανωθούν ομάδες παραγωγών, ώστε να γίνεται
μεγαλύτερη παραγωγή. Πρέπει να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά το κυριότερο
είναι να οικοδομηθεί ένα εθνικό brand name. Είναι η εποχή δημιουργίας μιας εθνικής
στρατηγικής με επίκεντρο την εξωστρέφεια και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Με αυτούς
τους πυλώνες, θα έχουμε ανάπτυξη στη χώρα μας, και σε λίγο αυτό που φαίνεται ως ταβάνι,
θα είναι το πάτωμα στο οποίο θα πατήσουμε».
Ο κ. Ανδρέας Κουνινιώτης, Chairman & Managing Director – Olympic Food Packaging S.A..
τόνισε ότι: «Οι ελληνικές εξαγωγές είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί και επαφίεται
στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να παράγουν ποιοτικά προϊόντα ώστε να
μπορούν να εισχωρήσουν στις ξένες αγορές».
Ο κ. Δημήτρης Βαλαχής, Chief Executive Officer – Andromeda Group, τόνισε ότι: «Οι εξαγωγές
θα πρέπει να είναι ο βασικός πυλώνας της επανεκκίνησης της οικονομίας. Οι εταιρείες του
κλάδου σήμερα είναι εξωστρεφείς με εξαγωγικό χαρακτήρα εξ’ αρχής και πραγματοποιούν
επενδύσεις. Τα προϊόντα του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας είναι πλέον αναγνωρίσιμα τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς η πλειοψηφία των προϊόντων εξάγεται, ενώ η
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ιχθυοκαλλιέργεια δημιουργεί ταυτόχρονα πολλές ευκαιρίες απασχόλησης, ενώ παράλληλα
συμβάλλει στην ευημερία ιδιαίτερα των ακριτικών περιοχών. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο
έρχεται κυρίως από την Τουρκία, οι οποίοι μας ανταγωνίζονται με κύριο όπλο την χαμηλή τιμή,
αλλά παρά τον ανταγωνισμό, έχουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, την τεχνογνωσία
καθώς και την παράδοση που έχουμε δημιουργήσει, παράγοντες οι οποίοι μας επιτρέπουν να
έχουμε μεγαλύτερη εξειδίκευση σε σχέση με άλλους. Το ελληνικό ψάρι είναι ανώτερο ποιοτικά
από τους ανταγωνιστές και είναι σημαντικό να προστατέψουμε την αξία του, καθώς είμαστε η
ιδανική χώρα για την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας λόγω των ευνοϊκών συνθηκών. Εχουμε
κάνει μεγάλη προσπάθεια και πολλές επενδύσεις στη δημιουργία του brand «Ελληνικό ψάρι»
προκειμένου να προωθήσουμε το υψηλής ποιότητας προϊόν μας, προστατεύοντας την
ποιότητά του, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να το φέρουμε όσο πιο κοντά γίνεται στους
καταναλωτές και στις αγορές».
Ο κ. Ηλίας Καραχάλιος, Chief Executive Officer, Vice President BoD – Rodoula, τόνισε ότι:
«Δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στην εξωστρέφεια και τις εξαγωγές, ψάχνοντας την κατάλληλη
ευκαιρία για άνοιγμα, καθώς είναι κρίσιμο για κάθε επιχείρηση να κατανοεί πλήρως μια
ευκαιρία που παρουσιάζεται και θα πρέπει να είναι έτοιμη να την εκμεταλλευτεί. Στόχος μας για
την επόμενη πενταετία είναι ο διπλασιασμός των προϊόντων μας, παρέχοντας τα σε όλον τον
κόσμο. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνουν άμεσα νέες επενδύσεις,
τόσο σε κτίρια και εξοπλισμούς, όσο και χρήση ιδίων κεφαλαίων. Εφόσον τα τελευταία χρόνια
επικρατεί παγκόσμια τάση στη μεσογειακή διατροφή και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στα
παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στον κλάδο της διατροφής, αρκεί
να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε αυτό που πρέπει με σωστό σχεδιασμό».
Ο κ. George Makkos, President – Makkos Group, τόνισε: «Στην Ελλάδα, τα κορυφαία προϊόντα
μας βρίσκονται στην κορυφή στον κάθε τομέα, σε αντίθεση με άλλες αγορές που τα
ανταγωνιστικά προϊόντα δεν είναι της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Τα Ελληνικά προϊόντα
μπορούν να εξελιχθούν σε κάθε τομέα και να ανταγωνιστούν προϊόντα σε αγορές όπως της
Αμερικής. Ο καθένας που έχει ένα προϊόν θα πρέπει να βασιστεί εσωτερικά και να μην
αναμένει απαραίτητα εξωτερική στήριξη. Το Ελληνικό brand είναι πολύ καλό, έχει βέβαια πολύ
δρόμο και μπορεί να πάει παραπέρα, και πέρα από αυτό υπάρχουν Ελληνικές εταιρείες
διανομής στην Αμερική που μπορούν να βοηθήσουν στη διανομή μικρότερων προϊόντων πολύ
πιο εύκολα. Ταυτόχρονα, το Ελληνικό brand θα καταφέρει να πάρει την εμβέλεια που του
ανήκει, καθώς έχει περάσει από δύσκολες συνθήκες και είναι πλέον σε θέση να ανταγωνιστεί
όλα τα brands στον κόσμο, αρκεί να βεβαιωθούμε πως υπάρχει καλό marketing και μία
σταθερή εικόνα».
Τα success stories ελληνικών πολυεθνικών
Ο κ. Ηλίας Γ. Μπέλλος, Journalist, τόνισε ότι: «Οι τρεις μεγάλες επιχειρήσεις συνολικά
απασχολούν περισσότερους από 14.000 υπαλλήλους εντός και εκτός Ελλάδας».
Ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Chief Executive Officer – Athens Medical Group, τόνισε:
«Στην περίοδο της κρίσης, δεν ακολουθήσαμε το προφανές -τον σίγουρο δρόμο-, αλλά
αποφασίσαμε παρά τα προβλήματα να κινηθούμε επιθετικά, υπό την προϋπόθεση πως η
χώρα θα έχει επόμενη μέρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πάντα τι θα κάνει το κράτος για να
δράσουμε, αντίθετα πιστεύουμε ότι αν εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, θα κυλήσουν τα
πράγματα στη χώρα πιο εύκολα. Επενδύσαμε πολύ σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό μας και
μας έδωσε μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην ποιότητα των υπηρεσιών μας, ενώ συγχρόνως
ανοίξαμε θέσεις εργασίας. Κλείσαμε τον κύκλο μας με μία εξωστρέφεια, με επενδύσεις στο
εξωτερικό και δύο καινούρια κέντρα στη Ρουμανία, επενδύσαμε σε υποδομές σε έναν
υποσχόμενο κλάδο στη χώρα μας, και δράσαμε ως πρεσβευτές του ιατρικού τουρισμού. Είναι
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πολύ σημαντικό λοιπόν όταν κάποιος θέλει να αναπτυχθεί, πριν αναπτύξει τη στρατηγική του
να εκτιμήσει που βρίσκεται και που θέλει να πάει και να χαράξει ξεκάθαρα το δρόμο προς το
στόχο του. Τα δεινά του κλάδου δεν έχουν παρέλθει, και η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι ο κλάδος
της υγείας έμεινε αρκετά πίσω αυτά τα χρόνια, όμως ταυτόχρονα αναπτύσσεται συνέχεια η
ασφαλιστική συνείδηση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη γεγονός που
αποτελεί τη σωστή νοοτροπία για την ενίσχυση του κλάδου της υγείας».
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group Chief Executive Officer – Intralot, τόνισε ότι: «Η INTRALOT
είναι μια διεθνής εταιρεία τεχνολογίας και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών με συνολικά 5.100
εργαζομένους σε μητρική, θυγατρικές και συμμετοχές σε 29 χώρες. Η εκτενής παρουσία μας
σε ανεπτυγμένες αγορές όπως π.χ. οι ΗΠΑ (12 Πολιτείες και 600 εργαζόμενοι) και η Αυστραλία
είναι απόδειξη του ισχυρά ανταγωνιστικού προϊόντος μας παγκοσμίως, που οφείλεται στη
διαρκή επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται στην Ελλάδα
απασχολώντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Επιπλέον η τοποθέτηση της εταιρείας μας είναι με την πλευρά της ρυθμιζόμενης αγοράς που
υπακούει στους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού, της διαφάνειας και της βιώσιμης
ανάπτυξης, στοιχεία με έντονο τον χαρακτήρα της κοινωνικής υπευθυνότητας στην καρδιά του
προϊόντος μας.
Η INTRALOT είναι μέλος του UN Global Compact, του European Business Ethics Network και
του CSR Hellas».
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group Chief Executive Officer – Intralot, επεσήμανε επίσης: «Η
αναφορά μας στην ελληνικότητα της εταιρείας, έχει αποδειχθεί ως μειονέκτημα τα τελευταία
χρόνια, ιδιαίτερα όταν το προϊόν που παράγουμε είναι τεχνολογία – τομέας στον οποίο η
Ελλάδα δεν είναι όσο αναπτυγμένη όσο άλλες χώρες. Πρέπει να κατανοήσουμε πόσο μας
βλάπτει η αρνητική δημοσιότητα της Ελλάδας και πόσο αρνητικά θα επηρεάζεται η
επιχειρηματικότητά μας και οι επενδύσεις αν συνεχίσουμε να το αναπαράγουμε εσωτερικά και
διεθνώς. Πρέπει να ξεφύγουμε από το στίγμα της κρίσης, καθώς οι Ελληνες έχουν και τη
γνώση και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Ιδιαίτερα στον
χώρο των τυχερών παιχνιδιών, ο κρατικός φορέας πρέπει να προβάλει τον κοινωνικό
παράγοντα και το κοινωνικό όφελος, ενώ κεντρικός άξονας θα πρέπει να είναι η
ανταποδοτικότητα του παιχνιδιού προς την κοινωνία».
Ο κ. Τάκης Κανελλόπουλος, Executive Member of BoD – TITAN Group, τόνισε ότι: «Ιστορία –
όχι επιλογή αλλά αναγκαιότητα η ανάπτυξη και η επιβίωση. Κυκλικότητα. Η Ελλάδα στα 1962.
Ακολουθούν κι άλλες βιομηχανίες που ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους 80 χρόνια νωρίτερα.
Cap controls, μικρή χώρα. Εξαγωγές από το 1948. Πρώτη Ελληνική εταιρία που αγοράζει
Εργοστάσια στο εξωτερικό.
Απόκτηση του 1ου Εργοστασίου το 1992 στις ΗΠΑ. Γνωρίζαμε την χώρα, δυνατή οικονομία,
αισιόδοξα δημογραφικά στοιχεία, νόμοι που επιτρέπουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Εύρεση εταίρου που γνωρίζει την τοπική αγορά καλύτερα από εμάς – μείωση ρίσκου.
Μεταφορά της τεχνογνωσίας μας και των κορυφαίων μας στελεχών.
Συστηματική και σταδιακή καλλιέργεια των αρχών μας με σεβασμό στην τοπική κουλτούρα. Θα
ήταν ανόητο να πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει. Οι αρχές μας, ακεραιότητα, γνώση, συνεχής
βελτίωση, σεβασμός, κοινωνική ευθύνη εφαρμόζονται παντού, ανεξάρτητα από διαφορετικές
κουλτούρες.
Βασιζόμαστε σε υψηλόβαθμα στελέχη τοπικά, εμπλουτίζοντας με έμπειρα στελέχη από την
Ελλάδα κυρίως (τελευταίως, πιο συχνή η διεθνής κινητικότητα) Γενικός, Οικονομικός Τεχνικός
Διευθυντής.
Σήμερα έχουμε 11 εργοστάσια τσιμέντου διεθνώς, 101 έτοιμου σκυροδέματος, 45 λατομεία και
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σχεδόν 5.000 εργαζόμενους σε 9 χώρες.
Ολα αυτά συνέβησαν πριν από περίπου 25 χρόνια μέσα από μία μακρά διαδικασία, την
διαδικασία που προανέφερα. Δύο σημαντικοί παράγοντες κατέστησαν τα παραπάνω εφικτά. 1)
δεδομένου ότι έχουμε μια βασική ομάδα μετόχων, έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτόμαστε
μακροπρόθεσμα. Ετσι μπορούμε να επενδύσουμε για τουλάχιστον 10 χρόνια, που σημαίνει ότι
μπορούμε να περιμένουμε τα αποτελέσματα, δεν απαιτούμε άμεσες αποδόσεις και 2) με αυτό
κατά νου, επιλέγουμε να είμαστε αντίθετοι στην σκέψη μας. Στόχος μας είναι να επενδύσουμε
σε αγορές που έχουν καλές μακροπρόθεσμες προοπτικές, ΑΛΛΑ, περνούν δύσκολες στιγμές!
Αυτό μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματικό σε μια κυκλική βιομηχανία όπως η δική μας».
Ο Αθήνα 9.84 στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη
Η κα Νόνη Καραγιάννη, General Manager – «Athina 9.84» Radio Station, τόνισε ότι: «Ενας
χάρτης για τα επόμενα 15 έτη με 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030, σε θέματα που
αφορούν την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον, και τη διακυβέρνηση σχεδιάστηκε από τις
139 χώρες των Ηνωμένων Εθνών, από ΜΚΟ, και από καθημερινούς ενεργούς πολίτες. Οι
στόχοι αναφέρονται στην παγκόσμια ανάπτυξη και απαιτούν δράση, αλλαγή, συμμετοχή, και
φυσικά χρηματοδότηση. Κληθήκαμε να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό, δύσκολο προϊόν στο
Ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά πολύ φιλόδοξο, ενώ ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί το σημείο-κλειδί
για το εγχείρημα σε αυτό το νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας. Δεν είναι κάποιο υπερφιλόδοξο
σχέδιο όπως μπορεί να φαίνεται. Η απόλυτη εφαρμογή αυστηρών κανόνων και η ατζέντα
μπορεί να είναι παράδειγμα αντί για υπόδειγμα, καθώς και γενική κατεύθυνση, αντί
μονόδρομος. Διεθνώς, ο Αθήνα 9.84 είναι το πρώτο ραδιόφωνο, επίσημος συνεργάτης του
ΟΗΕ για την επίτευξη των 17 στόχων. Επειδή το μοντέλο που παράχθηκε είναι πολύ
πετυχημένο, θα χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο και για άλλες χώρες, ενώ ο ΟΗΕ αναζητά
συνεργασίες σε όλο τον κόσμο σαν αυτή που επετεύχθη στην Αθήνα. Κάποιες φορές οι
διατυπώσεις του ΟΗΕ μπορεί να φαίνονται ουτοπικές, ωστόσο δεν είναι».
Η κοινωνική προσφορά κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων
Ο κ. Παναγιώτης Μπουσμπουρέλης, Director – worldenergynews.gr, τόνισε ότι: «Η κοινωνική
προσφορά των μεγάλων επιχειρήσεων είναι σημαντική. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να
προσφέρουν ένα μέρισμα στην κοινωνία μέσα από την σύγχρονη κουλτούρα πού
αναπτύσσεται και μέσα από τις δυνατότητές τους, καθώς αντλούν την κερδοφορία τους από
την ίδια την κοινωνία».
Η κα Ντέπη Τζιμέα, Corporate Communications Executive Director – OTE Group, αναφέρθηκε
στο όραμα του Ομίλου να συμβάλλει σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους, με τη δύναμη της
τεχνολογίας και της καινοτομίας. «Λειτουργώντας υπεύθυνα και μέσα από τις δράσεις του για
τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Ομιλος ΟΤΕ σταθερά ενισχύει τη θετική του συνεισφορά στην
οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η κα Τζιμέα στάθηκε ιδιαίτερα στην περιβαλλοντική
στρατηγική και τις δράσεις του Ομίλου ΟΤΕ, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος και την ανάπτυ
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Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
για τον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ Θοδωρή Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link
CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom Hanks
και το «Beautiful Mind» με τον RussellCrowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
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Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Βραβείο Διεθνούς Προσωπικότητας για τον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ-1 Θοδωρή Μ.
Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!
Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων: «Στον Όμιλο
ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το παράδειγμα
του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ την κοινωνία
έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή του στην
κοινωνία και στον άνθρωπο. Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και
επιρροής, όπως άλλοι. Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά
και γιατί μας γεμίζει το να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Ο Όμιλος
ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με ένα ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Σήμερα, είναι ένας
Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος δραστηριοποιείται
στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Απασχολεί άμεσα περισσότερους από
2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3 ηπείρους. Τα προγράμματά μας προβάλλονται
σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών και δορυφορικών δικτύων και τα sites
του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια επισκέψεις σε ετήσια βάση. Οι
εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40 χώρες.
Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter, και το
Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους. Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής
κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως η Propagate και η Imagine
Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ
όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom Hanks και το «Beautiful Mind»
με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία. Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν. Εκτός
όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη. Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις
ανθρωπιστικής προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και
οργανισμούς. Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη
της προσφοράς ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας
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ευχαριστώ θερμά».
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8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η
Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία.
Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην
Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν
μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Δόθηκε έμφαση στις
επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους
της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα προβλήθηκαν παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που
λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής
των πολιτών. Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, αναδείχθηκε ότι η
ανάπτυξη και ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την
επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην
καινοτομία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο ανέδειξε τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν
μοχλοί ανάπτυξης της οικονομίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη
πορεία εταιρειών στο εξωτερικό και προέβαλε τους μηχανισμούς στήριξης που συμβάλλουν
στην διεθνή δικτύωση των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ φιλοξένησε και την άποψη
επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της ελληνικής οικονομίας. Παρουσιάστηκαν
αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε
εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σημαντικά προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας
που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100
Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις
πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους
θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού
κοινού στο εξωτερικό.
Το Συνέδριο άνοιξε με το καλωσόρισμα του κ. Νίκου Μπορνόζη, Προέδρου της Capital Link, ο
οποίος τόνισε ότι: “Η ευημερία κάθε χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την
επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων είναι η επένδυση στην
καινοτομία, η εξωστρέφεια και η ένταξη της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στην εταιρική

http://www.epixeiro.gr/
Publication date: 03/07/2018 15:29
Alexa ranking (Greece): 1640
http://www.epixeiro.gr/article/91868

στρατηγική. Οι προοπτικές που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό
περιβάλλον, αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την βιώσιμη ανάκαμψη και σήμερα υπάρχουν
αρκετά παραδείγματα εταιριών από όλους τους κλάδους που έχουν καταφέρει να εδραιωθούν
στην παγκόσμια αγορά.
Οι τομείς της Ενέργειας και του Τουρισμού, βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία, με θετικές επιπτώσεις που είναι ήδη
εμφανείς στις τοπικές κοινωνίες αλλά και τη χώρα γενικότερα.
Καταλυτική και η συμβολή Ελλήνων και ξένων επενδυτών που το τελευταίο διάστημα
διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση
σημαντικών έργων υποδομής.
Παράλληλα, αξιόλογες προσπάθειες όπως η ενεργοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού, η
αξιοποίηση των ΜΜΕ στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και η ανάπτυξη
αξιόλογων πρωτοβουλιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας από τις εταιρίες, οδηγούν στην
αναβάθμιση της οικονομίας και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής.”
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Τι συζητήθηκε στο συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων. Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων
Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας
σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα
Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα
Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη και από φέτος και
στο Τόκυο,) συνδυάζουν μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &...
Worldenergynews.grpalo.gr ·
πριν από
3 λεπτά ·
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ΟΤΕ: Η Ντέπη Τζιμέα στο συνέδριο της Capital Link για την ΕΚΕ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ, στο
8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ».
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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Βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας
για τον Θοδωρή Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Από
NewsRoom Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom Hanks
και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
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που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Θοδωρής Κυριακού: Απονομή βραβείου «2018 Capital Link CSR Leadership Award»
Διεθνούς Προσωπικότητας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Θοδωρής Κυριακού: Απονομή βραβείου «2018 Capital Link CSR Leadership Award»
Διεθνούς Προσωπικότητας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Θοδωρής Κυριακού: Απονομή βραβείου «2018 Capital Link CSR Leadership Award» Διεθνούς
Προσωπικότητας
ΚΕΙΜΕΝΟ: PEOPLE GREECE
03/07/2018 02:30:55 πμ
Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο «2018 Capital Link CSR Leadership Award» Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom
Hanks και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Aλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
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προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Βραβείο Διεθνούς Προσωπικότητας για τον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom Hanks
και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
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Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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ΕχουΜΜΕ

καιλέΜΜΕ
Σήμερα η Γ.Σ tns ΕΣΗΕΑ και τρίωρη στάση

εργασίαΐ Πραγματοποιείται cris 1 1 00 στο
Ξενοδοχείο Royal Olympic Αθανασίου Διάκου 28
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή
πραγματοποιείται τρίωρη στάση εργασία
1 1 00
14.00 για raus δημοσιογράφοι που
σε όπα ανεξαιρέτακ τα MME ιδιωτικά και
δημόσια ins Αττική eras εφημερίδα στην ιδιωτική
και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση στο
ΑΠΕ ΜΠΕ στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσα
Επικοινωνία και eras ενημερωτικά ιστοσεπΊδκ
Τιμητικό βραβείο στον θ Κυριακού Το
βραβείο 2018 Capital Link CSR Leadership
Award Διεθνοίβ Προσωπικότητα5 έλαβε ο πρό
£Ôpos του ομίλου Antenna θοδωρή Μ Κυριακού
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο ins Capital Link με
ορίων

εργάζονται

θέμα Διεθνοποίηση ins ελληνική5 επιχειρηματι
Μία νέα διάσταση ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκε
κότητα
την Πέμπτη 28 Ιουνίου υπό την αιγίδα
του υπουργείου Οικονομά και Ανάπτυξα του
υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων

Ο Βασίλη Χιώτη ανέλαβε καθήκοντα
διευθυντή στη Βραδυνή ms Κυριακής

Itôxos ins διοίκησα και του νέου διευθυντή είναι
ο εκσυγχρονισμό ins évainns και

ηλεκτρόνια

napouoias ins εφημερίδα

Ανακατατάξει και στον Ομιλο Real Η

διεύθυνση

του Real FM υπάγεται στον γενικό διευθυντή
του ομίλου Βαγγέλη Σπάρταλη Τη Διεύθυνση
Προγράμματο5 του σταθμού αναλαμβάνει
ο δημοσιογράφο5 HcbpYos Ψάλτη5 και τη Διεύθυνση
Ειδήσεων και Ενημέρωσα ο δημοσιογρά
pos Ams Παυλόπουλθ5

Η Νάνα

Μούσχουρη εξομολογείται

Λίγο

πριν εμφανιστεί στο Ηρώδειο ξεδιπλώνει στον
Φώτη Απέργη την ιστορία ins ζωή ins Tis συμ
βουλέ tou Χατζιδάκι του Γκάτσου του Χορν και
ins Κάλλα Μιλάει για tis νύχτε με τον Κουίνσι
T(ôouvs στα τζαζ κλαμπ του Χάρλεμ για το φλερτ
με τον Ντελόν τα δάκρυα Tns Μάρλεν Ντίτριχ και
τη συζήτηση για την ποίηση στην κουζίνα του Λέ
οναρντ Κοέν Από χθες και σήμερα και αύριο το
στην εκπομπή του Φώτη Απέργη oris
1 9.00 στο
Δεύτερο Πρόγραμμα Tns ErfflnviKÔs
απόγευμα

Ραδιοφωνία

Α.Γ.Ν

ÔÑÉÔÇ
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Capital Link CSR Leadership Awards
Ïé åôáéñßåò óôéò ïðïßåò Ý÷ïõìå åðåíäýóåé, óÞìåñá, äñáóôçñéïðïéïýíôáé óå ðÜíù áðü 40 ÷þñåò. Áêüìá Ý÷ïõìå åðåíäýóåé óå ðñùôïðïñéáêÝò åôáéñåßåò üðùò ôï Facebook, ôï Twitter, êáé ôï Spotify, üôáí áêüìá Þôáí óôá
ðñþôá âÞìáôÜ ôïõò. ÓõììåôÝ÷ïõìå óå åôáéñåßåò ðáñáãùãÞò êéíçìáôïãñáöéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ óôï Hollywood, üðùò ç Propagate êáé ç Imagine Entertainment, ðïõ Ý÷ïõí óôï åíåñãçôéêü ôïõò ôáéíßåò ðïõ Ý÷ïõí ôéìçèåß ìå âñáâåßá Ïóêáñ üðùò ôï «Áðüëëùí 13», ï «Êþäéêáò Íôá Âßíôóé» ìå ôïí Tom Hanks êáé ôï «Beautiful Mind» ìå ôïí
Russell Crowe êáé ðïëëÝò Üëëåò.
ÁëëÜ, üóï ìåãáëþíåé ï Ïìéëüò ìáò êáé áõîÜíåôáé ôï êïéíü ìáò, ôüóï ìåãáëþíåé êáé ç åõèýíç ìáò áðÝíáíôé
óôçí êïéíùíßá. Ìßá åõèýíç ðïõ ëáìâÜíïõìå ðïëý óïâáñÜ õð’ üøéí. Åêôüò üìùò ôçò Åììåóçò ÐñïóöïñÜò, âñßóêïõìå ìåãÜëç çèéêÞ éêáíïðïßçóç óôï íá ðñïóðáèïýìå íá óõíäÝïõìå ôá èÝìáôá ðïõ ðáñïõóéÜæïõìå ìå ðñÜîåéò Üìåóçò êïéíùíéêÞò õðïóôÞñéîçò, þóôå íá åíèáññýíïõìå ôïí êüóìï íá ðñïóöÝñåé ìáæß ìáò óå óõíáíèñþðïõò ðïõ ôï Ý÷ïõí áíÜãêç.
ÐáñÜëëçëá, ïé Üíèñùðïé ôïõ Antenna Ý÷ïõí äçìéïõñãÞóåé åîåéäéêåõìÝíåò åêðïìðÝò ðïõ áó÷ïëïýíôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå ôçí áíÜäåéîç áíèñùðéóôéêþí ïñãáíéóìþí êáé öïñÝùí. Ó’ áõôü ôï ðëáßóéï Ý÷ïõìå ìåôáäþóåé ðåñéóóüôåñåò áðü 1800 ôÝôïéåò åêðïìðÝò, õðïóôçñßæïíôáò ðÜíù áðü 700 öïñåßò êáé ðáñÜëëçëá Ý÷ïõìå ïñãáíþóåé
ðÜíù áðü 400 Üìåóåò äñÜóåéò ðñïóöïñÜò.
Ç áðïøéíÞ óáò âñÜâåõóç åßíáé ðïëý ìåãÜëç ôéìÞ ãéá åìÜò êáé èÝôåé ôïí ðÞ÷ç ôçò ðñïóöïñÜò áêüìç øçëüôåñá. Åê ìÝñïõò üëçò ôçò ïéêïãÝíåéáò ôïõ ÁÍÔÅÍÍÁ, óáò åõ÷áñéóôþ èåñìÜ.
×ïñçãüò åðéêïéíùíßáò Åöçìåñßò ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÙÍ.

Íô. ÔæéìÝá: «ÐñÝðåé üëïé íá
áíáëÜâïõìå ôéò åõèýíåò ìáò»
Ìå óõììåôï÷Þ ðïõ îåðÝñáóå ôá 600 Üôïìá, ôï «8ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéï ôçò Capital Link «Äéåèíïðïßçóç
ôçò ÅëëçíéêÞò Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò - Ìéá ÍÝá ÄéÜóôáóç ÅÊÅ» & ÅÊÈÅÓÇ Åñãïõ ÖïñÝùí, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐÝìðôç 28 Éïõíßïõ 2018, õðü ôçí Áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò & ÁíÜðôõîçò, ôïõ Õðïõñãåßïõ Ôïõñéóìïý êáé ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí. Ôï ÓõíÝäñéï ïëïêëÞñùóå ôéò åñãáóßåò ôïõ ìå ôçí áðïíïìÞ
ôùí Äéåèíþí «Capital Link CSR Leadership Awards» óôïõò ê.ê. ×ñÞóôï ×áñðáíôßäç, Ðñüåäñï & Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò ÐÁÐÁÓÔÑÁÔÏÓ & ÈïäùñÞ Êõñéáêïý, Ðñüåäñï ôïõ Ïìßëïõ ÁÍÔÅÍÍÁ.
O ê. Ãéþñãïò Êáìßíçò óôçí ïìéëßá ôïõ ôüíéóå: Óôï ðëáßóéï ôçò ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò êáé ëüãù ôçò
áíÜãêçò óÞìåñá ãéá óõíåñãáóßá, ðñïóðáèÞóáìå íá öÝñïõìå êïíôÜ ìáò ôïí éäéùôéêü ôïìÝá, ôüóï ãéá íá âïçèÞóïõìå ôïõò óõíáíèñþðïõò üóï êáé ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ðüëçò ìáò, êÜôé ðïõ êáôáöÝñáìå ìÝóá áðü ôç äéáöÜíåéá ìáò áëëÜ êáé ìÝóù ôïõ Athens Partnership, åíüò öïñÝá ðïõ áðïóêïðåß óôçí ðñïóÝëêõóç åðåíäýóåùí óôçí
ðüëç, êáé Ý÷ïõìå êáôáöÝñåé ìÝ÷ñé óÞìåñá íá ðñïóåëêýóïõìå êáé íá áîéïðïéÞóïõìå 15 åêáôïììýñéá åõñþ áðü
áõôÝò ôéò åðåíäýóåéò. Ôï 2012 Þôáí ç ÷åéñüôåñç ôïõñéóôéêÞ ÷ñïíéÜ ëüãù ðïëëþí áèñïéóôéêþí Üó÷çìùí óõíèçêþí, áëëÜ ôï 2018 Ýóðáóáí ôá ñåêüñ ôùí áößîåùí. ÄçìéïõñãÞèçêå åðßóçò Ýíá øçöéáêü óõìâïýëéï ãéá ôçí ðüëç, ìå ðïëëÝò øçöéáêÝò åôáéñåßåò íá óõìâÜëëïõí óçìáíôéêÜ, êáé ðñï÷ùñÜìå óôçí øçöéïðïßçóç ôçò ðüëçò, ôüóï
óôéò äéáäéêáóßåò ôïõ äÞìïõ, óôç ó÷Ýóç ôïõ äÞìïõ ìå ôïõò ðïëßôåò, áëëÜ êáé åõñýôåñá óôçí ðñïþèçóç óôçí ðüëç
ìéáò åêóôñáôåßáò øçöéïðïßçóçò. Ðéóôåýïõìå ðùò ìÝóù ôçò Ýíùóçò ôùí äõíÜìåùí ìðïñïýìå íá ðåôý÷ïõìå ïéêïíïìßåò êëßìáêáò, êáé éäéáßôåñá ç ÁèÞíá äßíåé ôïí ôüíï, åðïìÝíùò áí ç ÁèÞíá äåßîåé üôé ìðïñïýìå íá ðñï÷ùñÞóïõìå, åßíáé êÜôé ðïõ èá áêïëïõèÞóåé ïëüêëçñç ç ÷þñá.
Âñáâåßï «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Äéåèíïýò Ðñïóùðéêüôçôáò
Ï ê. ×ñÞóôïò ×áñðáíôßäçò, Ðñüåäñïò êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò ÐÁÐÁÓÔÑÁÔÏÓ, èõãáôñéêÞò åôáéñåßáò ôçò Philip Morris International, Ýëáâå ôï âñáâåßï áðü ôïí ÄÞìáñ÷ï Áèçíáßùí ê. Ãéþñãï Êáìßíç, ùò áíáãíþñéóç ôçò ðñïóÞëùóÞò ôïõ óôçí õðåýèõíç åðé÷åéñçìáôéêÞ áíÜðôõîç êáé ôçí êáéíïôïìßá, áëëÜ êáé ôïõ óçìáíôéêïý Ýñãïõ ôçò ÐÁÐÁÓÔÑÁÔÏÓ åíôüò êáé åêôüò ôùí åëëçíéêþí óõíüñùí.
ÐáñáëáìâÜíïíôáò ôï âñáâåßï «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD», ï ê. ×áñðáíôßäçò,
óçìåßùóå: Ïóï êáé íá áðïëáìâÜíù ôç äéÜêñéóç, äåí åßíáé ðñïóùðéêÞ êáé áíÞêåé óå Ýíá óýíïëï áíèñþðùí
óôçí åôáéñåßá ìáò. Ï ôßôëïò áõôüò äåí áöïñÜ ìüíï ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá, áëëÜ êáé ôçí åõèýíç. Ç åõèýíç ðïõ
ðñÝðåé íá äåß÷íïõìå äåí åßíáé ìüíï åôáéñéêÞ êáé êïéíùíéêÞ, áëëÜ êáé åèíéêÞ, êáé ç ðñïóðÜèåéá ôçò åôáéñåßáò
ìáò íá ÷ôßóåé Ýíá êáëýôåñï ìÝëëïí ãéá ôçí ÅëëÜäá áíáãíùñßæåôáé ìÝóù áõôÞò ôçò äéÜêñéóçò. ÐáñÜãïõìå áõôÞí ôçí êáéíïôïìßá ãéá üëïí ôïí êüóìï êáé ðñïóðáèïýìå íá ôçí ìïéñáæüìáóôå ìå üëïõò. Óôçñßæïõìå êáé ðñïóôáôåýïõìå ôçí êáðíïðáñáãùãÞ êáé èÝëïõìå íá äßíïõìå ôï ðáñÜäåéãìá ãéá åðåíäýóåéò óôç ÷þñá ìáò, áíáäåéêíýïíôáò ôéò äõíáôüôçôåò ôçò ÅëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò êáé äåß÷íïíôáò ôï ðþò Ýíá áðëü ðñïúüí ìðïñåß íá öÝñåé Ýíáí
áÝñá áíáíÝùóçò êáé èåôéêÞò áëëáãÞò óå ìßá áãïñÜ êáé êïéíùíßá. Ç åôáéñåßá äçìéïõñãåß ìéá áîßá ðïõ ìïéñÜæåôáé, êáé áëëÜæïõìå ôçí ôáõôüôçôá ôçò åôáéñåßáò ìáò ñéæéêÜ, ìéá áëëáãÞ ðïõ êÜíïõìå ü÷é ãéá íá áêïëïõèÞóïõìå óßãïõñá ìïíïðÜôéá, áëëÜ ãéá íá áíïßîïõìå íÝåò äéáäñïìÝò êáé íá óõìðáñáóýñïõìå ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá êáé ïéêïíïìßá íá áíáðôõ÷èåß ìáæß ìáò ìå ôç óåéñÜ ôçò. Ïé Üíèñùðïé ôçò åôáéñåßáò åßíáé áõôïß ðïõ äçìéïõñãïýí ôï ìÝëëïí ðïõ áöÞíïõìå ðßóù, êÜôé ðïõ êÜíïõìå üëïé ìáò ãéá ôçí åôáéñåßá êáé ôçí ðáôñßäá.
Âñáâåßï «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Äéåèíïýò Ðñïóùðéêüôçôáò
Ï ê. ÈïäùñÞò Êõñéáêïý, Ðñüåäñïò ôïõ Ïìßëïõ ÁÍÔÅÍÍÁ, Ýëáâå ôï âñáâåßï áðü ôïí ÄÞìáñ÷ï Áèçíáßùí
ê. Ãéþñãï Êáìßíç, ùò áíáãíþñéóç ôçò ðïëýðëåõñçò ðñïóöïñÜò êáé óõìâïëÞò ôïõ Ïìßëïõ ÁÍÔÅÍÍÁ óôç äéáôÞñçóç êáé ðñïþèçóç ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý, ôüóï óôçí ÅëëÜäá, üóï êáé óôï åîùôåñéêü.
ÐáñáëáìâÜíïíôáò ôï âñáâåßï «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD», ï ê. Êõñéáêïý, óçìåßùóå: «Åìåßò óôïí Ïìéëï ÁÍÔÅÍÍÁ îåêéíÞóáìå, åìðíåõóôÞêáìå êáé óõíå÷ßæïõìå íá åìðíåüìáóôå áðü ôï
ðáñÜäåéãìá ôïõ ÉäñõôÞ ìáò, ôïõ Ìßíïõ Êõñéáêïý. Åêåßíïò ìáò äßäáîå íá ìçí áöÞíïõìå ðïôÝ ôçí êïéíùíßá Ýîù
áðü ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ìáò. Ôï DNA ìáò êáèïñßóôçêå áðü ôçí ðñïóÞëùóÞ ôïõ óôçí êïéíùíßá êáé óôïí Üíèñùðï.
Äåí åðåíäýóáìå ðïôÝ óôá ÌÌÅ ãéá åîáóöÜëéóç äýíáìçò êé åðéññïÞò, üðùò Üëëïé. Åðåíäýóáìå êáé åðåíäýïõìå óôá ÌÌÅ ãéáôß áãáðÜìå áõôÞ ôç äïõëåéÜ êáé ãéáôß ìáò ãåìßæåé ôï íá ðñïóðáèïýìå íá ðñïóöÝñïõìå óôçí
êïéíùíßá.
Ï Ïìéëïò ÁÍÔÅÍÍÁ îåêßíçóå ðñéí áðü 28 ÷ñüíéá ìå 1 ñáäéüöùíï óôçí ÅëëÜäá. ÓÞìåñá, åßíáé Ýíáò ÄéåèíÞò Ïìéëïò ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò êáé Øõ÷áãùãßáò, ï ïðïßïò äñáóôçñéïðïéåßôáé óôçí Åõñþðç, óôçí ÁìåñéêÞ êáé óôçí Áõóôñáëßá. Áðáó÷ïëåß Üìåóá ðåñéóóüôåñïõò áðü 2.500 ÷éëéÜäåò åñãáæïìÝíïõò óå 13 ÷þñåò óå
3 çðåßñïõò. Ôá ðñïãñÜììáôá ìáò ðñïâÜëëïíôáé óå ðÜíù áðü 85 åêáôïììýñéá óðßôéá ìÝóù êáëùäéáêþí êáé äïñõöïñéêþí äéêôýùí êáé ôá sites ôïõ Ïìßëïõ ìáò óçìåéþíïõí ðÜíù áðü 500 åêáôïììýñéá åðéóêÝøåéò óå åôÞóéá
âÜóç.

Óôéò ðåñéâáëëïíôéêÝò ðñïêëÞóåéò ôçò åðï÷Þò, üðùò ç õðåñèÝñìáíóç ôïõ ðëáíÞôç êáé ç ñýðáíóç ôùí èáëáóóþí áëëÜ êáé óôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ óôñáôçãéêÞ ôïõ Ïìßëïõ ÏÔÅ áíáöÝñèçêå ç êá ÍôÝðç ÔæéìÝá, Executive Director ÅôáéñéêÞò Åðéêïéíùíßáò ôïõ Ïìßëïõ ÏÔÅ, óôï 8ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéï ôçò Capital Link ìå èÝìá «Äéåèíïðïßçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò - Ìéá íÝá äéÜóôáóç ÅÊÅ».
«ÐñÝðåé üëïé íá áíáëÜâïõìå ôéò åõèýíåò ìáò. Ïöåßëïõìå íá äñÜóïõìå óå áôïìéêü, åèíéêü áëëÜ êáé óå åôáéñéêü åðßðåäï. Ç ôå÷íïëïãßá, åßíáé åîáéñåôéêÜ óçìáíôéêüò óýììá÷üò ìáò óå áõôÞ ôç ðñïóðÜèåéá» áíÝöåñå ç
êá ÔæéìÝá. Ïé åôáéñåßåò ÐëçñïöïñéêÞò êáé Ôçëåðéêïéíùíéþí óõìâÜëëïõí óôçí ìåßùóç ôùí åêðïìðþí áåñßùí
ôïõ èåñìïêçðßïõ ìå ôá ðñïúüíôá êáé õðçñåóßåò ðïõ äéáèÝôïõí. Ç ðñüóöáôç ìåëÝôç «Smarter 2030» áðü ôï Global e-sustainability Index (GeSI) ðñïâëÝðåé üôé ìÝ÷ñé ôï 2030 ïé åôáéñåßåò ICT êáé ôï IoT èá óõìâÜëëïõí óôç
ìåßùóç êáôÜ 20% ôùí Åêðïìðþí Áåñßùí ôïõ Èåñìïêçðßïõ (CO2).
Ï Ïìéëïò ÏÔÅ áíáãíùñßæåé üôé õðÜñ÷ïõí ðåñéâáëëïíôéêÝò åðéðôþóåéò áðü ôç ëåéôïõñãßá ôïõ, áí êáé ìéêñÞò êëßìáêáò, áêïëïõèåß óõãêåêñéìÝíç ðåñéâáëëïíôéêÞ óôñáôçãéêÞ êáé öñïíôßæåé íá ëåéôïõñãåß õðåýèõíá þóôå íá ìåéþíåé óôáèåñÜ ôï ðåñéâáëëïíôéêü ôïõ áðïôýðùìá. Áðü ôï 2008 Ýùò óÞìåñá Ý÷åé ìåéþóåé êáôÜ 13% ôéò
Üìåóåò êáé Ýììåóåò åêðïìðÝò Áåñßùí ÖáéíïìÝíïõ ôïõ Èåñìïêçðßïõ.
Êëåßíïíôáò ôçí ïìéëßá ôçò ç êá ÔæéìÝá áíáöÝñèçêå óôï áéóéüäïîï ðáñÜäåéãìá ôçò áñìïíéêÞò óõíýðáñîçò
ôùí ãåñáêéþí ðïõ öùëéÜæïõí óôï ÌÝãáñï ôïõ ÏÔÅ óôï Ìáñïýóé êáé ôùí áíèñþðùí ðïõ åñãÜæïíôáé åêåß, óçìåéþíïíôáò üôé ìå óõóôçìáôéêÞ ðñïóðÜèåéá áðü üëïõò Ýíá êáëýôåñï ìÝëëïí åßíáé åöéêôü.
* Óôïõò êïñõöáßïõò ðáãêïóìßùò ãéá ôéò åðéäüóåéò ôïõ óå èÝìáôá Âéþóéìçò ÁíÜðôõîçò, óõãêáôáëÝãåôáé
ÏÔÅ, óýìöùíá ìå ôïí äåßêôç «Vigeo Eiris Best Emerging Markets Performers», üíôáò ç ìïíáäéêÞ åëëçíéêÞ óõììåôï÷Þ. ÓõãêåêñéìÝíá, ï ÏÔÅ êáôÝêôçóå ôçí ðñþôç èÝóç áíÜìåóá óå 100 åôáéñåßåò áðü 20 áíáðôõóóüìåíåò ÷þñåò ôïõ êüóìïõ, ùò áðïôÝëåóìá ôçò óçìáíôéêÞò óõíåéóöïñÜò ôïõ óôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá,
ôçí êïéíùíßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí.
Ï äåßêôçò Vigeo Eiris Best Emerging Markets Performers ðåñéëáìâÜíåé åôáéñåßåò ðïõ óçìåéþíïõí õøçëÝò åðéäüóåéò óå èÝìáôá âéþóéìçò áíÜðôõîçò êáé ðñïóåëêýïõí åðåíäõôÝò ðïõ óôñÝöïíôáé óå êïéíùíéêÜ õðåýèõíåò åðåíäýóåéò.

Óýíôïìá îåêéíïýí ïé åñãáóßåò ãéá ôïí åëëçíïâïõëãáñéêü áãùãü öõóéêïý áåñßïõ
Öõóéêü áÝñéï áðü ôïí TAP óôï äßêôõï ôçò Âïõëãáñßáò êáé Üëëùí ÷ùñþí ôçò ÅÅ

Ôçí Ýíáñîç ôïõ áãùãïý öõóéêïý áåñßïõ ÅëëÜäáò - Âïõëãáñßáò,
IGB, áíáêïßíùóå ôçí ðåñáóìÝíç ÐáñáóêåõÞ ôï õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò, ìå áöïñìÞ ôçí õðïãñáöÞ óõìöùíéþí ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ, óôç Óüöéá ôçò Âïõëãáñßáò.
Ôï ÕÐÅÍ êÜíåé ëüãï ãéá Ýíá åìâëçìáôéêü Ýñãï ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé
óõíïëéêÜ ôá ÂáëêÜíéá, ðïõ èá äéï÷åôåýóåé öõóéêü áÝñéï áðü ôïí Äéáäñéáôéêü Áãùãü Öõóéêïý Áåñßïõ (TAP) óôï äßêôõï ôçò Âïõëãáñßáò êáé
Üëëùí ÷ùñþí ôçò ÅÅ.
Ïé óõìöùíßåò õðåãñÜöçóáí óôç óýíïäï ãéá ôç äéáóõíäåóéìüôçôá
óôçí ÁíáôïëéêÞ Åõñþðç (CESEC), ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé óôç Óüöéá, ðáñïõóßá ôçò õðïõñãïý ÅíÝñãåéáò ôçò Âïõëãáñßáò, Ôåìåíïýóêá ÐÝôêïâá,
ôïõ Åðéôñüðïõ ÅíÝñãåéáò ôçò ÅÅ, ÌéãêÝë ÊáíéÝôå êáé ôïõ Åëëçíá õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò, Ãéþñãïõ ÓôáèÜêç êáé ðåñéëáìâÜíïõí ôá åîÞò:
- Ïé êïéíïðñáîßåò ôùí áãùãþí ÔÁÑ êáé IGB õðÝãñáøáí óõìöùíßá
óõíåñãáóßáò ãéá ôç ìåôáöïñÜ öõóéêïý áåñßïõ.
- Ç Bulgarian Energy Holding êáé ç ÅõñùðáúêÞ ÔñÜðåæá Åðåíäýóåùí õðÝãñáøáí óõìöùíßá ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò êáôáóêåõÞò ôïõ IGB
êáé Üëëùí Ýñãùí.

«Ï áãùãüò IGB áðïôåëåß áíáðüóðáóôï ôìÞìá ôïõ ïñÜìáôüò ìáò ãéá
åíïðïéçìÝíç áãïñÜ öõóéêïý áåñßïõ óôá ÂáëêÜíéá» äÞëùóå ï ê. ÓôáèÜêçò êáé õðïãñÜììéóå «ôç ìåãÜëç óçìáóßá ôïõ Ýñãïõ ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò
áóöÜëåéáò åöïäéáóìïý êáé ôç äéáóöÜëéóç áíôáãùíéóôéêþí ôéìþí, ìÝóù
ôçò ëåéôïõñãßáò äéáöïñïðïéçìÝíùí ðçãþí êáé ïäåýóåùí, óõìâÜëëïíôáò
óôç ìåãáëýôåñç åíïðïßçóç ôùí åíåñãåéáêþí áãïñþí».
Ïðùò ôüíéóå ï õðïõñãüò, «áðïôåëåß ôìÞìá ôïõ íüôéïõ äéáäñüìïõ êáé
ìÝóù ôçò äéáóýíäåóçò ìå ôïí ÔÁÑ êáé ôï äßêôõï ôïõ ÄÅÓÖÁ èá ðáñÝ÷åé
óôç ÍïôéïáíáôïëéêÞ Åõñþðç ðñüóâáóç óôï áÝñéï ôçò Êáóðßáò êáé Üëëùí
ðçãþí, êáèþò êáé óå õãñïðïéçìÝíï öõóéêü áÝñéï (LNG) ìÝóù ôùí åëëçíéêþí ôåñìáôéêþí óôáèìþí, üðùò ï óôáèìüò LNG óôçí Áëåîáíäñïýðïëç».
Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ê. ÊáíéÝôå ÷áéñÝôéóå ôçí Ýíáñîç êáôáóêåõÞò
ôïõ IGB, ðïõ áðïôåëåß Ýíá áðü ôá óçìáíôéêüôåñá åíåñãåéáêÜ Ýñãá êïéíïý åíäéáöÝñïíôïò ôçò ÅÅ êáé Ýêáíå ëüãï ãéá ìßá ìåãÜëç åðéôõ÷ßá. Ç õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ, åðéóÞìáíå, åßíáé Ýíá óçìáíôéêü âÞìá óôçí êáôåýèõíóç ôçò åíïðïéçìÝíçò áãïñÜò öõóéêïý áåñßïõ, ðáñÝ÷ïíôáò áóöÜëåéá
åöïäéáóìïý óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÍïôéïáíáôïëéêÞò Åõñþðçò.
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Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link στην
Αθήνα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ"
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων. Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων
Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας
σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα
Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα
Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη και από φέτος και
στο Τόκυο,) συνδυάζουν μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &...
Mignatiou.compalo.gr ·
πριν από
11 λεπτά ·
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Βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας
για τον Θοδωρή Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού,
από τον Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση
της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού
έλαβε το βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.Στην
διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης
και επιρροής, όπως άλλοι. Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη
δουλειά και γιατί μας γεμίζει το να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom Hanks
και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς
μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που
παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον
κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link στην
Αθήνα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link “Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ”
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η
Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία.
Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην
Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν
μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ” &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Δόθηκε έμφαση στις
επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους
της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα προβλήθηκαν παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που
λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής
των πολιτών. Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, αναδείχθηκε ότι η
ανάπτυξη και ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την
επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην
καινοτομία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο ανέδειξε τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν
μοχλοί ανάπτυξης της οικονομίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη
πορεία εταιρειών στο εξωτερικό και προέβαλε τους μηχανισμούς στήριξης που συμβάλλουν
στην διεθνή δικτύωση των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ φιλοξένησε και την άποψη
επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της ελληνικής οικονομίας. Παρουσιάστηκαν
αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε
εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σημαντικά προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας
που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100
Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις
πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους
θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού
κοινού στο εξωτερικό.
Το Συνέδριο άνοιξε με το καλωσόρισμα του κ. Νίκου Μπορνόζη, Προέδρου της Capital Link, ο
οποίος τόνισε ότι: “Η ευημερία κάθε χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την
επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων είναι η επένδυση στην
καινοτομία, η εξωστρέφεια και η ένταξη της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στην εταιρική
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στρατηγική. Οι προοπτικές που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό
περιβάλλον, αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την βιώσιμη ανάκαμψη και σήμερα υπάρχουν
αρκετά παραδείγματα εταιριών από όλους τους κλάδους που έχουν καταφέρει να εδραιωθούν
στην παγκόσμια αγορά.
Οι τομείς της Ενέργειας και του Τουρισμού, βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία, με θετικές επιπτώσεις που είναι ήδη
εμφανείς στις τοπικές κοινωνίες αλλά και τη χώρα γενικότερα.
Καταλυτική και η συμβολή Ελλήνων και ξένων επενδυτών που το τελευταίο διάστημα
διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση
σημαντικών έργων υποδομής.
Παράλληλα, αξιόλογες προσπάθειες όπως η ενεργοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού, η
αξιοποίηση των ΜΜΕ στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και η ανάπτυξη
αξιόλογων πρωτοβουλιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας από τις εταιρίες, οδηγούν στην
αναβάθμιση της οικονομίας και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής.”
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ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ: Μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό αποτύπωμά του
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Από Ν. ΤΣ.
Οι σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις όπως είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών, σε συνδυασμό με την στρατηγική που ακολουθεί ο όμιλος ΟΤΕ για
το περιβάλλον βρέθηκαν στο επίκεντρο ομιλίας που έκανε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive
Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ.
Στο πλαίσιο των εργασιών του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση
της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ» η κα Τζιμέα ανέφερε ότι όλοι οι
κοινωνικοί εταίροι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, δρώντας έκαστος σε ατομικό, εθνικό
αλλά και σε εταιρικό επίπεδο.
Όπως εξήγησε το στέλεχος του ΟΤΕ οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν.
Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability Index (GeSI) προβλέπει ότι
μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη μείωση κατά 20% των Εκπομπών
Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
Από το 2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων
Φαινομένου του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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Capital Link: 8ο ετήσιο συνέδριο - Διεθνοποίηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας
-Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ και Έκθεση έργου Φορέων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων. Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων
Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας
σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα
Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα
Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη και από φέτος και
στο Τόκυο,) συνδυάζουν μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &...
Bankingnewspalo.gr ·
πριν από
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Βράβευση του Προέδρου του Ομίλου ANTENNA, Θοδωρή Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagateκαι η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με
τον Tom Hanks και το «Beautiful Mind» με τον RussellCrowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
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Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Όσα έγιναν στη βράβευση του προέδρου του ΑΝΤ1 από τον Δήμο Αθηναίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που έγινε την Πέμπτη 28 Ιουνίου,
υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του
Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο "2018 Capital Link CSR Leadership Award" Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο. Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση
δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι. Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή
τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Ο Όμιλος
ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Σήμερα, είναι ένας
Διεθνής 'Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος δραστηριοποιείται
στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500
χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3 ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους. Συμμετέχουμε σε εταιρείες
παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως η Propagate και η Imagine
Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ
όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom Hanks και το «Beautiful Mind»
με τον Russell Crowe και πολλές άλλες. Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το
κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ' όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη. Σ' αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις
ανθρωπιστικής προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και
οργανισμούς. Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη
της προσφοράς ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας
ευχαριστώ θερμά».
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Capital Link: 8ο ετήσιο συνέδριο - Διεθνοποίηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας
-Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ και Έκθεση έργου Φορέων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capital Link: 8ο ετήσιο συνέδριο - Διεθνοποίηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας
Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η
Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία.
Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην
Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν
μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Δόθηκε έμφαση στις
επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους
της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα προβλήθηκαν παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που
λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής
των πολιτών.
Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, αναδείχθηκε ότι η ανάπτυξη και
ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία
των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο ανέδειξε τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν
μοχλοί ανάπτυξης της οικονομίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη
πορεία εταιρειών στο εξωτερικό και προέβαλε τους μηχανισμούς στήριξης που συμβάλλουν
στην διεθνή δικτύωση των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ φιλοξένησε και την άποψη
επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της ελληνικής οικονομίας.
Παρουσιάστηκαν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σημαντικά προγράμματα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100
Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις
πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους
θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού
κοινού στο εξωτερικό.
Το Συνέδριο άνοιξε με το καλωσόρισμα του κ. Νίκου Μπορνόζη, Προέδρου της Capital Link, ο
οποίος τόνισε ότι: “Η ευημερία κάθε χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την
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επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων είναι η επένδυση στην
καινοτομία, η εξωστρέφεια και η ένταξη της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στην εταιρική
στρατηγική.
Οι προοπτικές που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον,
αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την βιώσιμη ανάκαμψη και σήμερα υπάρχουν αρκετά
παραδείγματα εταιριών από όλους τους κλάδους που έχουν καταφέρει να εδραιωθούν στην
παγκόσμια αγορά.
Οι τομείς της Ενέργειας και του Τουρισμού, βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία, με θετικές επιπτώσεις που είναι ήδη
εμφανείς στις τοπικές κοινωνίες αλλά και τη χώρα γενικότερα.
Καταλυτική και η συμβολή Ελλήνων και ξένων επενδυτών που το τελευταίο διάστημα
διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση
σημαντικών έργων υποδομής.
Παράλληλα, αξιόλογες προσπάθειες όπως η ενεργοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού, η
αξιοποίηση των ΜΜΕ στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και η ανάπτυξη
αξιόλογων πρωτοβουλιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας από τις εταιρίες, οδηγούν στην
αναβάθμιση της οικονομίας και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής.”
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Την ομιλία της ενότητας πραγματοποίησε η κα. Κατερίνα Παναγοπούλου, Special Advisor to
the Prime Minister on Hellenism of Diaspora * National Ambassador of Greece to the Council
of Europe for Sports, Tolerance and Fair Play * President of the Panhellenic Women’s Sports
Association “KALLIPATIRA”.
Η κα. Κατερίνα Παναγοπούλου, Special Advisor to the Prime Minister on Hellenism of Diaspora
* National Ambassador of Greece to the Council of Europe for Sports, Tolerance and Fair Play
* President of the Panhellenic Women’s Sports Association “KALLIPATIRA”, στην ομιλία της
τόνισε: Το θέμα της διεθνοποίησης είναι ένα θέμα που η χώρα μας το έχει λύσει χιλιάδες
χρόνια τώρα. Τα πραγματικά προβλήματα της σημερινής Ελλάδας δεν είναι η αδυναμία
εύρεσης λύσης αλλά εφαρμογής αυτών.
Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη βιώσιμη ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που στηρίζεται από γερά θεμέλια
και που εμπνέεται από την εμπιστοσύνη της χώρας στην παγκόσμια ανάπτυξη, βασισμένη
στην αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που
παράγει την καινοτομία, αλλά πάνω από όλα, η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στην
αισιοδοξία του ελληνικού λαού.
Μόνο η ανάπτυξη με διάρκεια και βάθος, βασισμένη σε υγιή επιχειρηματικότητα μπορεί να
εγγυηθεί την αποκατάσταση της χώρας μας.
Η ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνο οικονομική αξία, αλλά κοινωνική υπεραξία που χρειάζεται
κοινωνικό κεφάλαιο. Χρειαζόμαστε την εξωστρέφεια και την διεθνοποίηση του ελληνικού
"επιχειρείν", καθώς καλούμαστε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια παγκόσμια οικονομία.
Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας καθώς λόγω παθογενειών του παρελθόντος εξακολουθούμε
να είμαστε οικονομικά εσωστρεφείς, κάτι που δεν οδηγεί την οικονομία μας σε ανάπτυξη
συνεπώς είναι καταδικασμένη να μικραίνει συνεχώς. Καλούμαστε επίσης να περιγράψουμε μια
νέα εθνική ταυτότητα, να εμπνεύσουμε τους Έλληνες εντός κι εκτός Ελλάδας προωθώντας τον
οικουμενικό ελληνισμό, καθώς η απόκτηση εθνικής πολιτικής μπορεί να συμβάλλει στην
αναδιάταξη της διεθνούς μας εικόνας και να προωθήσει τα συμφέροντα της Ελλάδας,
ενισχύοντας τα δίκτυα διανομής και αποκτώντας προνομιακές συμβάσεις στην παγκόσμια
επενδυτική αγορά.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ START UPS ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Ο κ. Αλέξανδρος Νούσιας, Country Director, Greece - Envolve Entrepreneurship στην ομιλία
του τόνισε ότι: “Τα τελευταία χρόνια, η νεοφυής επιχειρηματικότητα εξελίσσεται σε ένα πολλά
υποσχόμενο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Αυτό άλλωστε, αποδεικνύεται και από τα
success stories που υπάρχουν στο ελληνικό startup οικοσύστημα, τα οποία ολοένα και
πληθαίνουν. Κύριο χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης startup είναι η εξωστρέφεια και το
ενδιαφέρον προς τις διεθνείς αγορές, γεγονός που φαίνεται να έχουν αντιληφθεί οι Έλληνες
startuppers, οι οποίοι ταξιδεύουν τις ιδέες τους σε διεθνείς αγορές.
Στην καλλιέργεια του πνεύματος εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας συμβάλλουν καθοριστικά οι
διάφοροι οργανισμοί και φορείς που έχουν στόχο να υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα
στην Ελλάδα μέσω υπηρεσιών mentoring, καθοδήγησης και δικτύωσης, καθώς και
χρηματοδοτήσεων που βοηθούν κάποιον να ξεκινήσει ή να αναπτύξει την επιχείρησή του.
Οργανισμοί στήριξης της επιχειρηματικότητας αλλά και ιδρυτές ελληνικών startups, θα
μοιραστούν με το κοινό σκέψεις, εμπειρίες και συμβουλές.”
Ο κ. Jimmy Athanassopoulos, Head of Social Responsibility - Libra Group τόνισε ότι: Ο χρόνος
περνάει γρήγορα, αλλά αυτό που έχει σημασία στο τέλος είναι το αίσθημα όσων
πραγματοποιούνται.
Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και θέλουμε ο καθένας να βοηθάει
όσο μπορεί.
Ο κ. Θάνος Γεραμάνης, Partner & Country Manager Greece – blueground τόνισε ότι:
Όσο και να προσπαθεί κάποιος να σχεδιάσει τις κινήσεις του, η στιγμή που θα πρέπει να
ξεκινήσει κάτι δεν μπορεί να είναι ποτέ η κατάλληλη όσο και να αναμένουμε. Πότε θα γίνει το
εγχείρημα εξαρτάται από το κατά πόσο διατίθεται κανείς να αναλάβει το ρίσκο. Στην Ελλάδα,
υπάρχει το φαινόμενο όπου ο κόσμος θέλει να δουλεύει σε πολυεθνικές.
Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι κάποιος μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα και να
δουλέψει ελεύθερα σε μία start-up, κάτι που βλέπουμε να αλλάζει σιγά-σιγά στην Ελλάδα ενώ
παράλληλα το brand name των start-ups έχει ανέβει. Εμείς οι ίδιοι, δε βασιστήκαμε στη
βοήθεια της Πολιτείας.
Τα διαθέσιμα κεφάλαια για όσους ξεκινούν σήμερα είναι πάρα πολλά.
Η πολιτεία θα μπορούσε να βοηθήσει στο ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων ένα
πρόβλημα το οποίο πρέπει να αποσαφηνιστεί με μεγαλύτερη ταχύτητα προκειμένου να
προχωρήσουμε με βεβαιότητα με ξεκάθαρους κανόνες σε ότι αφορά το τι μπορεί να κάνει η
κάθε εταιρεία και να προσαρμόσει τη δραστηριότητά της.
Ο κ. Γιάννης Γεωργιάδης, Marketing Manager -Yoleni’s τόνισε ότι: Το σημαντικότερο κεφάλαιο
στη χώρα μας είναι οι άνθρωποί της.
Στηριζόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους για να καταφέρουμε αυτά που προσπαθούμε. Γι’
αυτό πρέπει να πιστέψουμε στους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, οι οποίοι μπορούν να
είναι τα σημαντικότερα κλειδιά στην προσπάθειά μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανθρώπινο
κεφάλαιο της Ελλάδας αμείβεται επάξια στις αγορές του εξωτερικού σήμερα, πέραν της
Ελλάδας.
Υπάρχει μια έλλειψη στη νοοτροπία της νεολαίας σήμερα όταν αναζητά εργασία, στο γιατί
αποφασίζουν να ασχοληθούν με κάτι, αλλά οι ευκαιρίες και η αγορά εργασίας είναι κάτι που
δεν απέχει πολύ από την πραγματική ζωή. Τίποτα δεν είναι εύκολο στην πραγματικότητα
συνεπώς οι νέοι θα πρέπει να κυνηγήσουν περισσότερο αυτό που θέλουν.
Ο κ. Μάριος Χρυσολούρης, Chief Executive Officer -FreshStrips τόνισε ότι: Όταν θέλουμε να
δοκιμάσουμε ένα νέο εγχείρημα, το ρίσκο είναι ο φίλος μας, και είναι αυτό που δημιουργεί
ουσιαστικά το επενδυτικό ενδιαφέρον. Στις start-ups, η προσωπική ανάπτυξη είναι πολύ
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μεγάλη και ακόμη και να αποτύχει το εγχείρημα, κάποιος μπορεί να αποκομίσει πολλές
εμπειρίες και δεξιότητες από αυτό. Όταν κανείς ξεκινάει την προσπάθειά του, πρέπει να
θυμάται ότι για να πετύχει μία start-up, απαιτείται γρήγορη έρευνα και ανάπτυξη, ενώ
σημαντικός παράγοντας είναι άμεση κυκλοφορία του προϊόντος, προκειμένου να έρθει σε
επαφή ο κόσμος με αυτό. Ταυτόχρονα, αισιοδοξία γεννά το γεγονός ότι η εύρεση
χρηματοδότησης και η επέκταση στο εξωτερικό είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν σε σχέση με
το παρελθόν. Όσοι επιθυμούν να δοκιμάσουν νέα ανοίγματα δεν πρέπει να φοβηθούν να το
κάνουν.
Ο κ. Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου, General Partner – Velocity Partners Venture Capital τόνισε
ότι: Όσοι ξεκινούν να στήσουν μία επιχείρηση, έχουν ελπίδες και άγνοια κινδύνου, κι αυτό είναι
κάτι που μπορεί να είναι ταυτόχρονα βοηθητικό και επικίνδυνο. Οι καλύτεροι founders είναι
αυτοί που το θέλουν και το εννοούν πραγματικά, και το κυνηγούν μέχρι να το πετύχουν χωρίς
να ακολουθούν μια ευκαιριακή αντίληψη, αλλά προσπαθώντας να το χτίσουν από την αρχή
μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Είναι σημαντικό μια τέτοια ομάδα να έχει όραμα, και αυτό που
θέλουμε να δούμε από start-ups ως VC είναι στις περιπτώσεις που ζητείται χρηματοδότηση
από ομάδες, θα πρέπει να είναι υπολογισμένη σωστά και με ακρίβεια και να μπορεί να τους
πάει στο επόμενο βήμα. Αναφορικά με την κρατική συμβολή, σε όλα τα funds είναι άμεσα ή
έμμεσα μέτοχος η Ελληνική κυβέρνηση, οπότε η Ελληνική Πολιτεία είναι ένας επενδυτής, κι
αυτό που είναι αναγκαίο σήμερα είναι η άμεση θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου γύρω
από τις start-ups στην Ελλάδα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι σημαντικές λεπτομέρειες
για να γνωρίζουν όλοι πώς θα πρέπει να κινηθούν.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΠ
Ο Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece τόνισε ότι: Η αναγνώριση της
προόδου αλλά και το αποτέλεσμα όλων των βασικών χαρακτήρων στην Ουάσιγκτον
προκειμένου να διατηρούν την δυναμική της Ελλάδας αποτελεί σημαντική ενθάρρυνση.
Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε για το μέλλον της Ελλάδας ιδιαίτερα στον
τομέα της ενέργειας καθώς σύντομα η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να προσελκύσει τέτοιες
επενδύσεις.
Ο σημερινός ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακός κόμβος είναι αναγνωρίσιμος ενώ απαιτείται η
συνεχής και αδιάκοπη παροχή ενέργειας στην Ευρώπη.
Αποτελεί σημαντικό στόχο για την Πρεσβεία μας ο ενεργειακός τομέας καθώς είναι ο καλύτερος
τρόπος προσέλκυσης βιώσιμων επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα η ενεργειακή
ασφάλεια είναι θεμελιώδους ενδιαφέροντος για τους συμμάχους των ΗΠΑ.
Σχεδόν κάθε Ευρωπαϊκό διαφοροποιημένο ενεργειακό έργο διέρχεται από την Ελλάδα.
Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι καμία χώρα δεν θα έχει την δυνατότητα να αποσπάσει
άλλες χώρες από την προσπάθειά τους.
Υπάρχει ήδη καλή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα ενώ
φιλοδοξούμε να δούμε τους Αμερικανούς παρόχους LNG να αναπτύσσονται στην Ευρώπη.
Στις προσπάθειές της η Ελλάδα δεν είναι απομονωμένη.
Οι χώρες της Βαλτικής, η Πολωνία μεταμορφώνονται σε ενεργειακές αγορές και οι ΗΠΑ θα
συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στα ενεργειακά θέματα και στην συνεργασία των χωρών
αυτών με την Ελλάδα.
Ο κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Vice Chairman - PPC S.A. τόνισε ότι: “Δύο μεγάλες κινητήριες
δυνάμεις αλλάζουν το ενεργειακό τοπίο που γνωρίζαμε ως τώρα: Η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι αλλαγές που συντελούνται είναι
ραγδαίες και δομικές. Ζούμε τη μεταβατική περίοδο από την εποχή των ορυκτών καυσίμων
που κυριαρχούσαν στην ενεργειακή οικονομία, προς την εποχή των καθαρών μορφών
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ενέργειας, δηλαδή των ΑΠΕ.
Στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας μια χαρακτηριστική εικόνα αυτών των αλλαγών φαίνεται
από τη σύγκριση των επενδύσεων που έγιναν από τη ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια, με τις
επενδύσεις που προβλέπονται να γίνουν τα επόμενα χρόνια. Από το 60% των συνολικών
παγίων που αφορούσαν μονάδες παραγωγής και ορυχεία, το 73% αφορούσε μονάδες
ορυκτών καυσίμων και το 27% «καθαρές» μονάδες, κυρίως Υδροηλεκτρικές.
Για την επόμενη 10ετία η εικόνα αυτή θα είναι εντελώς διαφορετική: επενδύσεις σε ΑΠΕ όλων
των μορφών (Φ/Β, Αιολική, Υδροηλεκτρική, Γεωθερμία, Βιομάζα), επενδύσεις σε εξοικονόμηση
ενέργειας, επενδύσεις στα Δίκτυα και ανοίγματα στο εξωτερικό (Περιφερειακή Αγορά
Βαλκανίων και Ν. Α. Ευρώπης).
Η πρόταση της ΔΕΗ για το ενεργειακό μίγμα της χώρας κατά τη μεταβατική περίοδο.”
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
H κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός – Υπουργείο Τουρισμού τόνισε ότι: Με όλη την
προσπάθεια που έχει γίνει στο κομμάτι του τουρισμού, αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε
είναι να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα και ένα μέρος μόνο για το
καλοκαίρι, αλλά έχει πράγματα να προσφέρει σε όλους, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Οδηγήσαμε την οικονομία στους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία, με
ρεκόρ σε άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, και στο ισοζύγιο απασχόλησης και νέων θέσεων
εργασίας, ενώ ισχυροποιήσαμε το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και ανακτήσαμε την
εμπιστοσύνη των επενδυτών, με σταθερή πορεία στην έξοδο στις αγορές. Σε όλα αυτά, ο
τουρισμός έχει συμβάλλει καθοριστικά. Οι τουρίστες μας είναι υψηλού εισοδήματος, επομένως
και τα έσοδά μας θα αυξηθούν ανάλογα, και αυτά τα οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη
θέλουμε να διαχυθούν σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις τοπικές κοινωνίες, ενώ με
συστηματική προώθηση στο εξωτερικό, θέλουμε να καταστήσουμε την Ελλάδα ως έναν
παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό για όλο τον χρόνο. Είναι σημαντική η υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας αλλά και της ενίσχυσης της διαθεσιμότητας κλινών σε όλη την Ελλάδα,
καθώς και η διαρκής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται
στους 5 κορυφαίους Ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς και στους 10 πρώτους
παγκοσμίως, αλλά στοχεύουμε στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση της νέας γενιάς στους
κλάδους εστίασης και τουρισμού, με όραμα η χώρα να γίνει η κορυφαία τουριστική επιλογή. Η
ανάπτυξη που κινητοποιήσαμε αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα των
επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό καλείται ο ιδιωτικός τομέας και οι τοπικές κοινωνίες σε
συνεργασία, καθώς είναι απαραίτητοι φορείς για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ & ΕΠΕΝΔΥTΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
H κα. Greta Kamaterou, Director for North America & Canada - Greek National Tourism
Organization τόνισε ότι: Τα τελευταία 3 χρόνια αγγίξαμε τα καλυτέρα ποσοστά τουριστικών
αφίξεων από την Αμερική. 28% των Αμερικάνων τουριστών πραγματοποίησαν υπερατλαντικά
ταξίδια. Προβληθήκαμε σε υψηλού εισοδηματικού χαρακτήρα μέσα, όπως την πλατφόρμα
virtuoso στο note, στο metrosos. Στηρίζουμε το ποσοστό της ανάπτυξής μας στο http
community γιατί απευθύνεται σε ένα κοινό που διαθέτει χρόνο και δεν έχει υποχρεώσεις.
Επιστρατεύσαμε 8 πρεσβευτές της Ελλάδας στον Instagram με αποτέλεσμα να έχουμε πάνω
από 1 εκατομμύριο ακολούθους με νέα παιδιά - επηρεαστές γνώμης σε διαφορετικά κοινά
ενδιαφέροντες με θετικά αποτελέσματα. Είχαμε παρουσία στα ελληνικά ραδιόφωνα καθώς και
σε εκθέσεις στον Καναδά και την Αμερική, ενώ δώσαμε παρόν στo New York Shipping.
Έχουμε παρουσία σε δημόσιες σχέσεις και δράσεις. Διατηρούμε διαρκή παρουσία στο
Concordia και στα συνέδρια των αδελφών Μπορνόζη. Το press trip παρουσιάζει μεγάλη
επιτυχία και φέτος και μέσα από αυτό γίνεται προβολή όλων των προορισμών, πέραν των
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γνωστών, κάτι για το όποιο είμαστε πολύ περήφανοι.
Ο κ. Peter Vlitas, Senior Vice President of Airline Relations - Travel Leaders Group τόνισε ότι:
Ο τουρισμός είναι κλάδος που δουλεύει σωστά στην Ελλάδα και αν αναπτυχθεί θα καταφέρει
να προχωρήσει και να ανασάνει ολόκληρη η χώρα, γιατί το μυστικό της ομορφιάς της Ελλάδας
βγήκε έξω, μέσω του τουρισμού και των φορέων όπως ο ΕΟΤ στην Αμερική.
Το θετικό αποτέλεσμα έχει να κάνει και με την πολύ καλή δουλειά των τελευταίων Υπουργών
που έδειξαν κατανόηση στο τι χρειάζεται ο τουρισμός μας και η Ελλάδα. Ιδιαίτερα από την
Αμερική, η τουριστική διέλευση θα σπάσει ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι και αναμένεται πολύς
κόσμος, καθώς το ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχει αυξηθεί. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό
η Ελλάδα κάποια στιγμή να ξοδέψει σημαντικά χρήματα σε marketing στην Αμερική και σε
όλον τον κόσμο, καθώς προκειμένου να πάρουμε, θα πρέπει πρώτα να ξοδέψουμε.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πρέπει να εκμεταλλευτεί τις καλές ημέρες του τουρισμού της και
να δημιουργήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνουν
επενδύσεις σε όλες τις περιοχές προκειμένου να επωφεληθεί από τον τουρισμό.
H κα. Maria Markou Esq., Founder & President - Markou Global Legal Group, LLC τόνισε ότι:
Τα φορολογικά ζητήματα είναι ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα για τους περισσότερους επενδυτές,
δεν είναι όμως δύσκολη η επένδυση στην Ελλάδα. Θα πρέπει να αποφεύγουμε όσους
προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν, να έχουμε ένα σωστό πλέγμα συνεργατών που γνωρίζουν
από αυτά τα ζητήματα και να ακολουθούμε ευλαβικά όσα λέει ο νόμος. Η ανάπτυξη του
τουρισμού ιδιαίτερα μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας είναι στο χέρι μας, αλλά έχει επίσης σημασία
να υπάρχει η κατάλληλη διάθεση. Τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα και τα μεταναστευτικά
ζητήματα προκαλούν επιπλέον προβλήματα, αλλά υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να
διερευνηθούν σε συνεργασία με φορείς όπως ο δικός μας. Εν κατακλείδι, το σωστό πλέγμα
συνεργατών, η σωστή διαχείριση και η αποφυγή λαθών μέσω σωστής πληροφόρησης είναι
αυτοί οι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχία μιας επένδυσης και ενός
ανοίγματος στην Αμερική.
H κα. Venetia Kontogouris, Managing Director - Venkon Group LLC τόνισε ότι: Είναι σημαντικό
να κοιτάξουμε το τι θα χρειαστεί ο κάθε καινούριος πελάτης από μια νέα αγορά, γιατί αυτό που
θα ψάξει είναι η εμπειρία. Στις επενδύσεις, υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες. Μία από τις
βασικότερες είναι τα φορολογικά μας, καθώς συναγωνιζόμαστε με άλλες χώρες που έχουν πιο
εύκολους και διευκρινισμένους κανονισμούς για το πώς θα είναι τα πράγματα τα επόμενα
10-15 χρόνια, κάτι που είναι δύσκολο στην περίπτωσή της Ελλάδας, και μας θέτει σε
μειονεκτική θέση καθώς οι επενδυτές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πώς θα διαμορφωθεί η
επένδυση στο πέρασμα του χρόνου.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
H κα. Έλενα Κοσσένα, Partner – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm τόνισε ότι: Ο
τουριστικός κλάδος είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας και ιδιαίτερα
ανθεκτικός παρά τους κλυδωνισμούς της οικονομίας. Τα οφέλη δεν αποτυπώνονται σε
μεμονωμένο κλάδο. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ κάθε 1 ευρώ προκαλεί πρόσθετη οικονομική
δραστηριότητα 1,2 ευρώ συνεπώς η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ είναι 2,2 ευρώ.
Ο κ. Κωνσταντίνος Δέδες, Legal Advisor - Mirum Hellas τόνισε ότι: Η αγάπη για την Ελλάδα και
την Κρήτη είναι αυτό που κινητοποίησε την επένδυση στην Κρήτη, παρόλο που υπήρχαν
πολλές τεχνικές δυσκολίες και παρόλο που πολλές φορές ήμασταν κοντά στο να αποσύρουμε
την επένδυση λόγω των εμποδίων. Ωστόσο η αγάπη είναι αυτό που μας κινητοποίησε να
συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Χάριν στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Υπουργείο Ανάπτυξης
καταφέραμε να κάνουμε την επένδυση βιώσιμη και να έχουμε ένα επενδυτικό σχέδιο - μια
επένδυση που θα σηματοδοτήσει την τουριστική ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών.
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Είμαστε ανοιχτοί στο να επενδύσουμε παραπέρα αλλά εξαρτάται από την Πολιτεία ως προς
την αρωγή την οποία θα προσφέρει ώστε να κάνουμε το κάτι παραπάνω.
Όλες οι επενδύσεις στον τουριστικό τομέα από εδώ και πέρα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα
της βιώσιμης ανάπτυξης, ειδάλλως σε μερικά χρόνια θα γυρίσουμε στο σημείο του κύκλου
οικονομίας της δίνης.
Από την πρώτη στιγμή, αποφασίσαμε όλη η επένδυση να είναι στo πλαίσιo της βιώσιμης
ανάπτυξης, σεβόμενοι το περιβάλλον, κατασκευάζοντας κατοικίες ενεργειακής κλάσης Α', οι
οποίες σε βάθος χρόνου θα αποσβεστούν πολύ πιο εύκολα. Προσπαθούμε παράλληλα να
βοηθάμε την τοπική κοινωνία με προγράμματα κοινωνικής ευθύνης που έχουμε αναπτύξει,
βοηθώντας το Δήμο σε όλες τις κοινωνικές δράσεις αλλά και την τοπική εκκλησία.
Ο κ. Πάνος Παλαιολόγος, President - Hotel Brain τόνισε ότι: Έχει αλλάξει ο τρόπος που
βλέπουμε τους επενδυτές σήμερα. Σε αυτό συνετέλεσε η κρίση η οποία βοήθησε στην αλλαγή
της νοοτροπίας.
Έχει πλέον επικρατήσει η ορθή άποψη πως η διαχείριση ξενοδοχείων δεν είναι μια εύκολη
δουλειά, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που απαιτεί επαγγελματική διαχείριση και
έχουμε γίνει πολύ καλύτεροι σε αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Μέσα στην
κρίση, πέρασαν επενδυτές οι οποίοι ήθελαν απλά να πάρουν τα ακίνητα των Ελλήνων
ξενοδόχων και ακολουθώντας τον κύκλο της οικονομίας να βγάλουν κέρδος, αλλά ευτυχώς
αυτό είναι κάτι που δεν έγινε! Οι Έλληνες ξενοδόχοι δούλεψαν σκληρά και βελτίωσαν το
προϊόν τους και πλέον ενδιαφέρονται να διαχειριστούν με υψηλή ποιότητα τις επιχειρήσεις
τους. Είμαι αισιόδοξος πως μπορούμε να τα καταφέρουμε και ενώ αλλάξαμε σε μεγάλο βαθμό
την οικονομία αυτής της χώρας, μπορούμε να φέρουμε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό όφελος
στη χώρα βελτιώνοντας την ποιότητα σε αυτό που προσφέρουμε.
Στον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων, επικρατεί συνέχεια ένας φόβος με το τι θα
γίνει τριγύρω μας, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε στο τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι με το δικό μας
προϊόν. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να βλέπουμε κάθε επένδυση προς τη χώρα μας ως ψήφο
εμπιστοσύνης στον Ελληνικό τουρισμό και να αισθανόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια,
προσπαθώντας να γίνουμε καλύτεροι.
Ο κ. Μιχάλης Μαυρόπουλος, Regional Director East Mediterranean - TUI Destination
Experiences τόνισε ότι: “Ισχυρές επιδόσεις παρουσιάζει ο όμιλος TUI για το 2018,
συνεχίζοντας τη στρατηγική ανάπτυξης με τις θετικές τάσεις να παραμένουν σταθερές. Οι
προσδοκίες μας για το καλοκαίρι ανταποκρίνονται πλήρως στις αισιόδοξες προβλέψεις. Η καλή
απόδοση οφείλεται στη συνεχή και μεγάλη ζήτηση για τις ταξιδιωτικές εμπειρίες που
προσφέρουμε. Μέσω των προσεκτικά επιλεγμένων προϊόντων που διαθέτουμε, ξενοδοχεία,
κρουαζιερόπλοια, εκδρομικές εμπειρίες, κ.α., ο Όμιλος TUI είναι πρότυπο στην παγκόσμια
αγορά. Το 2018 φαίνεται πως θα είναι για τον ελληνικό τουρισμό και πάλι μια θετική χρονιά. Η
χώρα κατατάσσεται στους κορυφαίους προορισμούς της TUI σε όλες της ευρωπαϊκές αγορές.
Από την επιτυχία αυτή επωφελούνται οι πολίτες και η οικονομία με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο
στην αγορά εργασίας. Η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός ταξιδιωτικός προορισμός. Διαθέτει ήπιο
κλίμα, χιλιάδες νησιά, την περίφημη ελληνική φιλοξενία καθώς και μοναδική πολιτιστική
κληρονομιά.”
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΗΧΗΣΗ - ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ
H κα. Χριστίνα Σακελλαρίδη, President of the Board - Panhellenic Exporters Association τόνισε
ότι: Οι εξαγωγές μας είναι από τους κύριους πυλώνες στήριξης της οικονομίας μας, και
βλέπουμε μία αυξητική πορεία παρά τις αντιξοότητες. Ανοίχτηκαν πολλές καινούργιες αγορές,
διαφορετικές από τις παραδοσιακές μας αγορές εξαγωγών.
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Η δημιουργία δικτύων και η διείσδυση των προϊόντων μας στις ξένες χώρες είναι κάτι
απαραίτητο που θα πρέπει να γίνει, κι επίσης πρέπει να δοθούν κίνητρα για να οργανωθούν
ομάδες παραγωγών, ώστε να γίνεται μεγαλύτερη παραγωγή.
Πρέπει να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά το κυριότερο είναι να οικοδομηθεί
ένα εθνικό brand name.
Είναι η εποχή δημιουργίας μιας εθνικής στρατηγικής με επίκεντρο την εξωστρέφεια και την
παραγωγική ανασυγκρότηση. Με αυτούς τους πυλώνες, θα έχουμε ανάπτυξη στη χώρα μας,
και σε λίγο αυτό που φαίνεται ως ταβάνι, θα είναι το πάτωμα στο οποίο θα πατήσουμε.
Ο κ. Ανδρέας Κουνινιώτης, Chairman & Managing Director - Olympic Food Packaging S.A.
τόνισε ότι: Οι ελληνικές εξαγωγές είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί και επαφίεται στις
ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να παράγουν ποιοτικά προϊόντα ώστε να μπορούν
να εισχωρήσουν στις ξένες αγορές.
Ο κ. Δημήτρης Βαλαχής, Chief Executive Officer - Andromeda Group τόνισε ότι: Οι εξαγωγές
θα πρέπει να είναι ο βασικός πυλώνας της επανεκκίνησης της οικονομίας.
Οι εταιρείες του κλάδου σήμερα είναι εξωστρεφείς με εξαγωγικό χαρακτήρα εξ' αρχής και
πραγματοποιούν επενδύσεις. Τα προϊόντα του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας είναι πλέον
αναγνωρίσιμα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς η πλειοψηφία των προϊόντων
εξάγεται, ενώ η ιχθυοκαλλιέργεια δημιουργεί ταυτόχρονα πολλές ευκαιρίες απασχόλησης, ενώ
παράλληλα συμβάλλει στην ευημερία ιδιαίτερα των ακριτικών περιοχών. Ο ανταγωνισμός στον
κλάδο έρχεται κυρίως από την Τουρκία, οι οποίοι μας ανταγωνίζονται με κύριο όπλο την
χαμηλή τιμή, αλλά παρά τον ανταγωνισμό, έχουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, την
τεχνογνωσία καθώς και την παράδοση που έχουμε δημιουργήσει, παράγοντες οι οποίοι μας
επιτρέπουν να έχουμε μεγαλύτερη εξειδίκευση σε σχέση με άλλους.
Το ελληνικό ψάρι είναι ανώτερο ποιοτικά από τους ανταγωνιστές και είναι σημαντικό να
προστατέψουμε την αξία του, καθώς είμαστε η ιδανική χώρα για την ανάπτυξη της
ιχθυοκαλλιέργειας λόγω των ευνοϊκών συνθηκών. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και
πολλές επενδύσεις στη δημιουργία του brand “Ελληνικό ψάρι” προκειμένου να προωθήσουμε
το υψηλής ποιότητας προϊόν μας, προστατεύοντας την ποιότητά του, ενώ ταυτόχρονα θα
πρέπει να το φέρουμε όσο πιο κοντά γίνεται στους καταναλωτές και στις αγορές.
Ο κ. Ηλίας Καραχάλιος, Chief Executive Officer, Vice President BoD – Rodoula τόνισε ότι:
Δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στην εξωστρέφεια και τις εξαγωγές, ψάχνοντας την κατάλληλη
ευκαιρία για άνοιγμα, καθώς είναι κρίσιμο για κάθε επιχείρηση να κατανοεί πλήρως μια
ευκαιρία που παρουσιάζεται και θα πρέπει να είναι έτοιμη να την εκμεταλλευτεί.
Στόχος μας για την επόμενη πενταετία είναι ο διπλασιασμός των προϊόντων μας, παρέχοντας
τα σε
όλον τον κόσμο. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνουν άμεσα νέες
επενδύσεις, τόσο σε κτίρια και εξοπλισμούς, όσο και χρήση ιδίων κεφαλαίων. Εφόσον τα
τελευταία χρόνια επικρατεί παγκόσμια τάση στη μεσογειακή διατροφή και υπάρχει μεγάλο
ενδιαφέρον στα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στον κλάδο της
διατροφής, αρκεί να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε αυτό που πρέπει με σωστό
σχεδιασμό.
Ο κ. George Makkos, President - Makkos Group τόνισε ότι: Στην Ελλάδα, τα κορυφαία
προϊόντα μας βρίσκονται στην κορυφή στον κάθε τομέα, σε αντίθεση με άλλες αγορές που τα
ανταγωνιστικά προϊόντα δεν είναι της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Τα Ελληνικά προϊόντα
μπορούν να εξελιχθούν σε κάθε τομέα και να ανταγωνιστούν προϊόντα σε αγορές όπως της
Αμερικής. Ο καθένας που έχει ένα προϊόν θα πρέπει να βασιστεί εσωτερικά και να μην
αναμένει απαραίτητα εξωτερική στήριξη. Το Ελληνικό brand είναι πολύ καλό, έχει βέβαια πολύ
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δρόμο και μπορεί να πάει παραπέρα, και πέρα από αυτό υπάρχουν Ελληνικές εταιρείες
διανομής στην Αμερική που μπορούν να βοηθήσουν στη διανομή μικρότερων προϊόντων πολύ
πιο εύκολα. Ταυτόχρονα, το Ελληνικό brand θα καταφέρει να πάρει την εμβέλεια που του
ανήκει, καθώς έχει περάσει από δύσκολες συνθήκες και είναι πλέον σε θέση να ανταγωνιστεί
όλα τα brands στον κόσμο, αρκεί να βεβαιωθούμε πως υπάρχει καλό marketing και μία
σταθερή εικόνα.
ΤΑ SUCCESS STORIES ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ
Ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Chief Executive Officer - Athens Medical Group τόνισε ότι:
Στην περίοδο της κρίσης, δεν ακολουθήσαμε το προφανές -τον σίγουρο δρόμο-, αλλά
αποφασίσαμε παρά τα προβλήματα να κινηθούμε επιθετικά, υπό την προϋπόθεση πως η
χώρα θα έχει επόμενη μέρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πάντα τι θα κάνει το κράτος για να
δράσουμε, αντίθετα πιστεύουμε ότι αν εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, θα
κυλήσουν τα πράγματα στη χώρα πιο εύκολα. Επενδύσαμε πολύ σε αντίθεση με τον
ανταγωνισμό μας και μας έδωσε μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην ποιότητα των υπηρεσιών μας,
ενώ συγχρόνως ανοίξαμε θέσεις εργασίας. Κλείσαμε τον κύκλο μας με μία εξωστρέφεια, με
επενδύσεις στο εξωτερικό και δύο καινούρια κέντρα στη Ρουμανία, επενδύσαμε σε υποδομές
σε έναν υποσχόμενο κλάδο στη χώρα μας, και δράσαμε ως πρεσβευτές του ιατρικού
τουρισμού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όταν κάποιος θέλει να αναπτυχθεί, πριν αναπτύξει τη
στρατηγική του να εκτιμήσει που βρίσκεται και που θέλει να πάει και να χαράξει ξεκάθαρα το
δρόμο προς το στόχο του. Τα δεινά του κλάδου δεν έχουν παρέλθει, και η μεγάλη εικόνα
δείχνει ότι ο κλάδος της υγείας έμεινε αρκετά πίσω αυτά τα χρόνια, όμως ταυτόχρονα
αναπτύσσεται συνέχεια η ασφαλιστική συνείδηση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αποκτούν
μεγαλύτερη δύναμη γεγονός που αποτελεί τη σωστή νοοτροπία για την ενίσχυση του κλάδου
της υγείας.
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group Chief Executive Officer - Intralot τόνισε ότι: “Η INTRALOT
είναι μια διεθνής εταιρεία τεχνολογίας και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών με συνολικά 5.100
εργαζομένους σε μητρική, θυγατρικές και συμμετοχές σε 29 χώρες. Η εκτενής παρουσία μας
σε ανεπτυγμένες αγορές όπως π.χ. οι ΗΠΑ (12 Πολιτείες και 600 εργαζόμενοι) και η Αυστραλία
είναι απόδειξη του ισχυρά ανταγωνιστικού προϊόντος μας παγκοσμίως, που οφείλεται στη
διαρκή επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται στην Ελλάδα
απασχολώντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Επιπλέον η τοποθέτηση της εταιρείας μας είναι με την πλευρά της ρυθμιζόμενης αγοράς που
υπακούει στους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού, της διαφάνειας και της βιώσιμης
ανάπτυξης, στοιχεία με έντονο τον χαρακτήρα της κοινωνικής υπευθυνότητας στην καρδιά του
προϊόντος μας.
Η INTRALOT είναι μέλος του UN Global Compact, του European Business Ethics Network και
του CSR Hellas.”
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group Chief Executive Officer - Intralot επεσήμανε επίσης: Η
αναφορά μας στην ελληνικότητα της εταιρείας, έχει αποδειχθεί ως μειονέκτημα τα τελευταία
χρόνια, ιδιαίτερα όταν το προϊόν που παράγουμε είναι τεχνολογία - τομέας στον οποίο η
Ελλάδα δεν είναι όσο αναπτυγμένη όσο άλλες χώρες. Πρέπει να κατανοήσουμε πόσο μας
βλάπτει η αρνητική δημοσιότητα της Ελλάδας και πόσο αρνητικά θα επηρεάζεται η
επιχειρηματικότητά μας και οι επενδύσεις αν συνεχίσουμε να το αναπαράγουμε εσωτερικά και
διεθνώς. Πρέπει να ξεφύγουμε από το στίγμα της κρίσης, καθώς οι Έλληνες έχουν και τη
γνώση και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Ιδιαίτερα στον
χώρο των τυχερών παιχνιδιών, ο κρατικός φορέας πρέπει να προβάλει τον κοινωνικό
παράγοντα και το κοινωνικό όφελος, ενώ κεντρικός άξονας θα πρέπει να είναι η
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ανταποδοτικότητα του παιχνιδιού προς την κοινωνία.
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SCOOP/Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς
Προσωπικότητας για τον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ Θοδωρή Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom
Hanks και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
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προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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2/7/2018Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι καθήκον και υποχρέωση σύμφωνα με την
κα Ντέπης Τζιμέα στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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Τι συζητήθηκε στο συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ξεπέρασαν τους 600 οι συμμετέχοντες
Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η
Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία.
Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην
Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν
μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Δόθηκε έμφαση στις
επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους
της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα προβλήθηκαν παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που
λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής
των πολιτών. Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, αναδείχθηκε ότι η
ανάπτυξη και ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την
επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην
καινοτομία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο ανέδειξε τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν
μοχλοί ανάπτυξης της οικονομίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη
πορεία εταιρειών στο εξωτερικό και προέβαλε τους μηχανισμούς στήριξης που συμβάλλουν
στην διεθνή δικτύωση των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ φιλοξένησε και την άποψη
επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της ελληνικής οικονομίας. Παρουσιάστηκαν
αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε
εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σημαντικά προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας
που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100
Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις
πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η
προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του
επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
Το Συνέδριο άνοιξε με το καλωσόρισμα του κ. Νίκου Μπορνόζη, Προέδρου της Capital Link, ο
οποίος τόνισε ότι: “Η ευημερία κάθε χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την
επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων είναι η επένδυση στην
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καινοτομία, η εξωστρέφεια και η ένταξη της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στην εταιρική
στρατηγική. Οι προοπτικές που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό
περιβάλλον, αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την βιώσιμη ανάκαμψη και σήμερα υπάρχουν
αρκετά παραδείγματα εταιριών από όλους τους κλάδους που έχουν καταφέρει να εδραιωθούν
στην παγκόσμια αγορά.
Οι τομείς της Ενέργειας και του Τουρισμού, βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία, με θετικές επιπτώσεις που είναι ήδη
εμφανείς στις τοπικές κοινωνίες αλλά και τη χώρα γενικότερα.
Καταλυτική και η συμβολή Ελλήνων και ξένων επενδυτών που το τελευταίο διάστημα
διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση
σημαντικών έργων υποδομής.
Παράλληλα, αξιόλογες προσπάθειες όπως η ενεργοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού, η
αξιοποίηση των ΜΜΕ στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και η ανάπτυξη
αξιόλογων πρωτοβουλιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας από τις εταιρίες, οδηγούν στην
αναβάθμιση της οικονομίας και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής.”
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Την ομιλία της ενότητας πραγματοποίησε η κα. Κατερίνα Παναγοπούλου, Special Advisor to
the Prime Minister on Hellenism of Diaspora * National Ambassador of Greece to the Council
of Europe for Sports, Tolerance and Fair Play * President of the Panhellenic Women’s Sports
Association “KALLIPATIRA”.
Η κα. Κατερίνα Παναγοπούλου, Special Advisor to the Prime Minister on Hellenism of Diaspora
* National Ambassador of Greece to the Council of Europe for Sports, Tolerance and Fair Play
* President of the Panhellenic Women’s Sports Association “KALLIPATIRA”, στην ομιλία της
τόνισε: Το θέμα της διεθνοποίησης είναι ένα θέμα που η χώρα μας το έχει λύσει χιλιάδες
χρόνια τώρα. Τα πραγματικά προβλήματα της σημερινής Ελλάδας δεν είναι η αδυναμία
εύρεσης λύσης αλλά εφαρμογής αυτών. Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη βιώσιμη ανάπτυξη, μια
ανάπτυξη που στηρίζεται από γερά θεμέλια και που εμπνέεται από την εμπιστοσύνη της
χώρας στην παγκόσμια ανάπτυξη, βασισμένη στην αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της
χώρας και σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που παράγει την καινοτομία, αλλά πάνω από όλα, η
βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στην αισιοδοξία του ελληνικού λαού. Μόνο η ανάπτυξη
με διάρκεια και βάθος, βασισμένη σε υγιή επιχειρηματικότητα μπορεί να εγγυηθεί την
αποκατάσταση της χώρας μας. Η ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνο οικονομική αξία, αλλά
κοινωνική υπεραξία που χρειάζεται κοινωνικό κεφάλαιο. Χρειαζόμαστε την εξωστρέφεια και την
διεθνοποίηση του ελληνικού "επιχειρείν", καθώς καλούμαστε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια
παγκόσμια οικονομία. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας καθώς λόγω παθογενειών του
παρελθόντος εξακολουθούμε να είμαστε οικονομικά εσωστρεφείς, κάτι που δεν οδηγεί την
οικονομία μας σε ανάπτυξη συνεπώς είναι καταδικασμένη να μικραίνει συνεχώς. Καλούμαστε
επίσης να περιγράψουμε μια νέα εθνική ταυτότητα, να εμπνεύσουμε τους Έλληνες εντός κι
εκτός Ελλάδας προωθώντας τον οικουμενικό ελληνισμό, καθώς η απόκτηση εθνικής πολιτικής
μπορεί να συμβάλλει στην αναδιάταξη της διεθνούς μας εικόνας και να προωθήσει τα
συμφέροντα της Ελλάδας, ενισχύοντας τα δίκτυα διανομής και αποκτώντας προνομιακές
συμβάσεις στην παγκόσμια επενδυτική αγορά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ START UPS ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Συντονιστής:
κ. Αλέξανδρος Νούσιας, Country Director, Greece - Envolve Entrepreneurship
Ομιλητές:
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• κ. Jimmy Athanassopoulos, Head of Social Responsibility - Libra Group
• κ. Θάνος Γεραμάνης, Partner & Country Manager Greece – blueground
• κ. Γιάννης Γεωργιάδης, Marketing Manager -Yoleni’s
• κ. Μάριος Χρυσολούρης, Chief Executive Officer -FreshStrips
• κ. Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου, General Partner – Velocity Partners Venture Capital
Ο κ. Αλέξανδρος Νούσιας, Country Director, Greece - Envolve Entrepreneurship στην ομιλία
του τόνισε ότι: “Τα τελευταία χρόνια, η νεοφυής επιχειρηματικότητα εξελίσσεται σε ένα πολλά
υποσχόμενο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Αυτό άλλωστε, αποδεικνύεται και από τα
success stories που υπάρχουν στο ελληνικό startup οικοσύστημα, τα οποία ολοένα και
πληθαίνουν. Κύριο χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης startup είναι η εξωστρέφεια και το
ενδιαφέρον προς τις διεθνείς αγορές, γεγονός που φαίνεται να έχουν αντιληφθεί οι Έλληνες
startuppers, οι οποίοι ταξιδεύουν τις ιδέες τους σε διεθνείς αγορές.
Στην καλλιέργεια του πνεύματος εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας συμβάλλουν καθοριστικά οι
διάφοροι οργανισμοί και φορείς που έχουν στόχο να υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα
στην Ελλάδα μέσω υπηρεσιών mentoring, καθοδήγησης και δικτύωσης, καθώς και
χρηματοδοτήσεων που βοηθούν κάποιον να ξεκινήσει ή να αναπτύξει την επιχείρησή του.
Οργανισμοί στήριξης της επιχειρηματικότητας αλλά και ιδρυτές ελληνικών startups, θα
μοιραστούν με το κοινό σκέψεις, εμπειρίες και συμβουλές.”
Ο κ. Jimmy Athanassopoulos, Head of Social Responsibility - Libra Group τόνισε ότι: Ο χρόνος
περνάει γρήγορα, αλλά αυτό που έχει σημασία στο τέλος είναι το αίσθημα όσων
πραγματοποιούνται. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και θέλουμε ο
καθένας να βοηθάει όσο μπορεί.
Ο κ. Θάνος Γεραμάνης, Partner & Country Manager Greece – blueground τόνισε ότι: Όσο και
να προσπαθεί κάποιος να σχεδιάσει τις κινήσεις του, η στιγμή που θα πρέπει να ξεκινήσει κάτι
δεν μπορεί να είναι ποτέ η κατάλληλη όσο και να αναμένουμε. Πότε θα γίνει το εγχείρημα
εξαρτάται από το κατά πόσο διατίθεται κανείς να αναλάβει το ρίσκο. Στην Ελλάδα, υπάρχει το
φαινόμενο όπου ο κόσμος θέλει να δουλεύει σε πολυεθνικές. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι
κάποιος μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα και να δουλέψει ελεύθερα σε μία start-up, κάτι
που βλέπουμε να αλλάζει σιγά-σιγά στην Ελλάδα ενώ παράλληλα το brand name των start-ups
έχει ανέβει. Εμείς οι ίδιοι, δε βασιστήκαμε στη βοήθεια της Πολιτείας. Τα διαθέσιμα κεφάλαια
για όσους ξεκινούν σήμερα είναι πάρα πολλά. Η πολιτεία θα μπορούσε να βοηθήσει στο
ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αποσαφηνιστεί με
μεγαλύτερη ταχύτητα προκειμένου να προχωρήσουμε με βεβαιότητα με ξεκάθαρους κανόνες
σε ότι αφορά το τι μπορεί να κάνει η κάθε εταιρεία και να προσαρμόσει τη δραστηριότητά της.
Ο κ. Γιάννης Γεωργιάδης, Marketing Manager -Yoleni’s τόνισε ότι: Το σημαντικότερο κεφάλαιο
στη χώρα μας είναι οι άνθρωποί της. Στηριζόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους για να
καταφέρουμε αυτά που προσπαθούμε. Γι’ αυτό πρέπει να πιστέψουμε στους ανθρώπους που
εμπιστευόμαστε, οι οποίοι μπορούν να είναι τα σημαντικότερα κλειδιά στην προσπάθειά μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας αμείβεται επάξια στις αγορές του
εξωτερικού σήμερα, πέραν της Ελλάδας. Υπάρχει μια έλλειψη στη νοοτροπία της νεολαίας
σήμερα όταν αναζητά εργασία, στο γιατί αποφασίζουν να ασχοληθούν με κάτι, αλλά οι
ευκαιρίες και η αγορά εργασίας είναι κάτι που δεν απέχει πολύ από την πραγματική ζωή.
Τίποτα δεν είναι εύκολο στην πραγματικότητα συνεπώς οι νέοι θα πρέπει να κυνηγήσουν
περισσότερο αυτό που θέλουν.
Ο κ. Μάριος Χρυσολούρης, Chief Executive Officer -FreshStrips τόνισε ότι: Όταν θέλουμε να
δοκιμάσουμε ένα νέο εγχείρημα, το ρίσκο είναι ο φίλος μας, και είναι αυτό που δημιουργεί
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ουσιαστικά το επενδυτικό ενδιαφέρον. Στις start-ups, η προσωπική ανάπτυξη είναι πολύ
μεγάλη και ακόμη και να αποτύχει το εγχείρημα, κάποιος μπορεί να αποκομίσει πολλές
εμπειρίες και δεξιότητες από αυτό. Όταν κανείς ξεκινάει την προσπάθειά του, πρέπει να
θυμάται ότι για να πετύχει μία start-up, απαιτείται γρήγορη έρευνα και ανάπτυξη, ενώ
σημαντικός παράγοντας είναι άμεση κυκλοφορία του προϊόντος, προκειμένου να έρθει σε
επαφή ο κόσμος με αυτό. Ταυτόχρονα, αισιοδοξία γεννά το γεγονός ότι η εύρεση
χρηματοδότησης και η επέκταση στο εξωτερικό είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν σε σχέση με
το παρελθόν. Όσοι επιθυμούν να δοκιμάσουν νέα ανοίγματα δεν πρέπει να φοβηθούν να το
κάνουν.
Ο κ. Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου, General Partner – Velocity Partners Venture Capital τόνισε
ότι: Όσοι ξεκινούν να στήσουν μία επιχείρηση, έχουν ελπίδες και άγνοια κινδύνου, κι αυτό είναι
κάτι που μπορεί να είναι ταυτόχρονα βοηθητικό και επικίνδυνο. Οι καλύτεροι founders είναι
αυτοί που το θέλουν και το εννοούν πραγματικά, και το κυνηγούν μέχρι να το πετύχουν χωρίς
να ακολουθούν μια ευκαιριακή αντίληψη, αλλά προσπαθώντας να το χτίσουν από την αρχή
μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Είναι σημαντικό μια τέτοια ομάδα να έχει όραμα, και αυτό που
θέλουμε να δούμε από start-ups ως VC είναι στις περιπτώσεις που ζητείται χρηματοδότηση
από ομάδες, θα πρέπει να είναι υπολογισμένη σωστά και με ακρίβεια και να μπορεί να τους
πάει στο επόμενο βήμα. Αναφορικά με την κρατική συμβολή, σε όλα τα funds είναι άμεσα ή
έμμεσα μέτοχος η Ελληνική κυβέρνηση, οπότε η Ελληνική Πολιτεία είναι ένας επενδυτής, κι
αυτό που είναι αναγκαίο σήμερα είναι η άμεση θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου γύρω
από τις start-ups στην Ελλάδα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι σημαντικές λεπτομέρειες
για να γνωρίζουν όλοι πώς θα πρέπει να κινηθούν.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΠ
Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist - Eurobank Ergasias S.A., Chairman of the
Scientific Council of the Hellenic Bank Association.
Ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος , Group Chief Economist - Eurobank Ergasias S.A., Chairman of
the Scientific Council of the Hellenic Bank Association τόνισε ότι: “Οι κλάδοι της ενέργειας και
του τουρισμού είναι στρατηγικοί για την ελληνική οικονομία και έχουν μεγάλη δυναμική
ανάπτυξης. Μαζί με άλλους εξωστρεφείς τομείς, θα συμβάλλουν στην αλλαγή του μοντέλου
ανάπτυξης. Οι τομείς αυτοί έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών. Μελέτη της
Eurobank εξέτασε εν εξελίξει επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους €19,8 δις σε αυτούς τους
δύο τομείς. Tα εξεταζόμενα έργα οδηγούν σε ορίζοντα δεκαετίας στη δημιουργία ΑΕΠ €22,3δις
- €27,8δις, ανάλογα με το σενάριο, και σε ορίζοντα 20ετίας, ΑΕΠ €39,7 δις - €57,9δις. Υπό
ορισμένες υποθέσεις, τα εξεταζόμενα επενδυτικά σχέδια και η συνδεόμενη αύξηση του
πραγματικού ΑΕΠ μπορούν να οδηγήσουν, σε 10ετή ορίζοντα, στη δημιουργία 430.000 535.000 θέσεων εργασίας.”
ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ
Tα σχόλια της ενότητας πραγματοποίησαν οι κκ.:
• HE Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece
• κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Vice Chairman - PPC S.A.
HE Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece τόνισε ότι: Η αναγνώριση
της προόδου αλλά και το αποτέλεσμα όλων των βασικών χαρακτήρων στην Ουάσιγκτον
προκειμένου να διατηρούν την δυναμική της Ελλάδας αποτελεί σημαντική ενθάρρυνση. Τώρα
είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε για το μέλλον της Ελλάδας ιδιαίτερα στον τομέα της
ενέργειας καθώς σύντομα η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να προσελκύσει τέτοιες επενδύσεις. Ο
σημερινός ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακός κόμβος είναι αναγνωρίσιμος ενώ απαιτείται η
συνεχής και αδιάκοπη παροχή ενέργειας στην Ευρώπη. Αποτελεί σημαντικό στόχο για την
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Πρεσβεία μας ο ενεργειακός τομέας καθώς είναι ο καλύτερος τρόπος προσέλκυσης βιώσιμων
επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα η ενεργειακή
ασφάλεια είναι θεμελιώδους ενδιαφέροντος για τους συμμάχους των ΗΠΑ. Σχεδόν κάθε
Ευρωπαϊκό διαφοροποιημένο ενεργειακό έργο διέρχεται από την Ελλάδα. Σκοπός μας είναι να
διασφαλίσουμε ότι καμία χώρα δεν θα έχει την δυνατότητα να αποσπάσει άλλες χώρες από την
προσπάθειά τους. Υπάρχει ήδη καλή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό
τομέα ενώ φιλοδοξούμε να δούμε τους Αμερικανούς παρόχους LNG να αναπτύσσονται στην
Ευρώπη. Στις προσπάθειές της η Ελλάδα δεν είναι απομονωμένη. ΟΙ χώρες της Βαλτικής, η
Πολωνία μεταμορφώνονται σε ενεργειακές αγορές και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να δίνουν
προτεραιότητα στα ενεργειακά θέματα και στην συνεργασία των χωρών αυτών με την Ελλάδα.
Ο κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Vice Chairman - PPC S.A. τόνισε ότι: “Δύο μεγάλες κινητήριες
δυνάμεις αλλάζουν το ενεργειακό τοπίο που γνωρίζαμε ως τώρα: Η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι αλλαγές που συντελούνται είναι
ραγδαίες και δομικές. Ζούμε τη μεταβατική περίοδο από την εποχή των ορυκτών καυσίμων
που κυριαρχούσαν στην ενεργειακή οικονομία, προς την εποχή των καθαρών μορφών
ενέργειας, δηλαδή των ΑΠΕ.
Στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας μια χαρακτηριστική εικόνα αυτών των αλλαγών φαίνεται
από τη σύγκριση των επενδύσεων που έγιναν από τη ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια, με τις
επενδύσεις που προβλέπονται να γίνουν τα επόμενα χρόνια. Από το 60% των συνολικών
παγίων που αφορούσαν μονάδες παραγωγής και ορυχεία, το 73% αφορούσε μονάδες
ορυκτών καυσίμων και το 27% «καθαρές» μονάδες, κυρίως Υδροηλεκτρικές.
Για την επόμενη 10ετία η εικόνα αυτή θα είναι εντελώς διαφορετική: επενδύσεις σε ΑΠΕ όλων
των μορφών (Φ/Β, Αιολική, Υδροηλεκτρική, Γεωθερμία, Βιομάζα), επενδύσεις σε εξοικονόμηση
ενέργειας, επενδύσεις στα Δίκτυα και ανοίγματα στο εξωτερικό (Περιφερειακή Αγορά
Βαλκανίων και Ν. Α. Ευρώπης).
Η πρόταση της ΔΕΗ για το ενεργειακό μίγμα της χώρας κατά τη μεταβατική περίοδο.”
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Tα σχόλια της ενότητας πραγματοποίησε η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός – Υπουργείο
Τουρισμού
H κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός – Υπουργείο Τουρισμού τόνισε ότι: Με όλη την
προσπάθεια που έχει γίνει στο κομμάτι του τουρισμού, αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε
είναι να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα και ένα μέρος μόνο για το
καλοκαίρι, αλλά έχει πράγματα να προσφέρει σε όλους, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Οδηγήσαμε την οικονομία στους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία, με
ρεκόρ σε άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, και στο ισοζύγιο απασχόλησης και νέων θέσεων
εργασίας, ενώ ισχυροποιήσαμε το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και ανακτήσαμε την
εμπιστοσύνη των επενδυτών, με σταθερή πορεία στην έξοδο στις αγορές. Σε όλα αυτά, ο
τουρισμός έχει συμβάλλει καθοριστικά. Οι τουρίστες μας είναι υψηλού εισοδήματος, επομένως
και τα έσοδά μας θα αυξηθούν ανάλογα, και αυτά τα οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη
θέλουμε να διαχυθούν σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις τοπικές κοινωνίες, ενώ με
συστηματική προώθηση στο εξωτερικό, θέλουμε να καταστήσουμε την Ελλάδα ως έναν
παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό για όλο τον χρόνο. Είναι σημαντική η υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας αλλά και της ενίσχυσης της διαθεσιμότητας κλινών σε όλη την Ελλάδα,
καθώς και η διαρκής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται
στους 5 κορυφαίους Ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς και στους 10 πρώτους
παγκοσμίως, αλλά στοχεύουμε στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση της νέας γενιάς στους
κλάδους εστίασης και τουρισμού, με όραμα η χώρα να γίνει η κορυφαία τουριστική επιλογή. Η
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ανάπτυξη που κινητοποιήσαμε αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα των
επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό καλείται ο ιδιωτικός τομέας και οι τοπικές κοινωνίες σε
συνεργασία, καθώς είναι απαραίτητοι φορείς για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ & ΕΠΕΝΔΥTΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Συντονιστής:
κα. Greta Kamaterou, Director for North America & Canada - Greek National Tourism
Organization
Ομιλητές:
• κ. Peter Vlitas, Senior Vice President of Airline Relations - Travel Leaders Group
• κα. Maria Markou Esq., Founder & President - Markou Global Legal Group, LLC
• κα. Venetia Kontogouris, Managing Director - Venkon Group LLC
H κα. Greta Kamaterou, Director for North America & Canada - Greek National Tourism
Organization τόνισε ότι: Τα τελευταία 3 χρόνια αγγίξαμε τα καλυτέρα ποσοστά τουριστικών
αφίξεων από την Αμερική. 28% των Αμερικάνων τουριστών πραγματοποίησαν υπερατλαντικά
ταξίδια. Προβληθήκαμε σε υψηλού εισοδηματικού χαρακτήρα μέσα, όπως την πλατφόρμα
virtuoso στο note, στο metrosos. Στηρίζουμε το ποσοστό της ανάπτυξής μας στο http
community γιατί απευθύνεται σε ένα κοινό που διαθέτει χρόνο και δεν έχει υποχρεώσεις.
Επιστρατεύσαμε 8 πρεσβευτές της Ελλάδας στον Instagram με αποτέλεσμα να έχουμε πάνω
από 1 εκατομμύριο ακολούθους με νέα παιδιά - επηρεαστές γνώμης σε διαφορετικά κοινά
ενδιαφέροντες με θετικά αποτελέσματα. Είχαμε παρουσία στα ελληνικά ραδιόφωνα καθώς και
σε εκθέσεις στον Καναδά και την Αμερική, ενώ δώσαμε παρόν στo New York Shipping.
Έχουμε παρουσία σε δημόσιες σχέσεις και δράσεις. Διατηρούμε διαρκή παρουσία στο
Concordia και στα συνέδρια των αδελφών Μπορνόζη. Το press trip παρουσιάζει μεγάλη
επιτυχία και φέτος και μέσα από αυτό γίνεται προβολή όλων των προορισμών, πέραν των
γνωστών, κάτι για το όποιο είμαστε πολύ περήφανοι.
Ο κ. Peter Vlitas, Senior Vice President of Airline Relations - Travel Leaders Group τόνισε ότι:
Ο τουρισμός είναι κλάδος που δουλεύει σωστά στην Ελλάδα και αν αναπτυχθεί θα καταφέρει
να προχωρήσει και να ανασάνει ολόκληρη η χώρα, γιατί το μυστικό της ομορφιάς της Ελλάδας
βγήκε έξω, μέσω του τουρισμού και των φορέων όπως ο ΕΟΤ στην Αμερική. Το θετικό
αποτέλεσμα έχει να κάνει και με την πολύ καλή δουλειά των τελευταίων Υπουργών που
έδειξαν κατανόηση στο τι χρειάζεται ο τουρισμός μας και η Ελλάδα. Ιδιαίτερα από την Αμερική,
η τουριστική διέλευση θα σπάσει ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι και αναμένεται πολύς κόσμος,
καθώς το ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχει αυξηθεί. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα
κάποια στιγμή να ξοδέψει σημαντικά χρήματα σε marketing στην Αμερική και σε όλον τον
κόσμο, καθώς προκειμένου να πάρουμε, θα πρέπει πρώτα να ξοδέψουμε. Η Ελλάδα είναι μια
χώρα που πρέπει να εκμεταλλευτεί τις καλές ημέρες του τουρισμού της και να δημιουργήσει το
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε όλες τις
περιοχές προκειμένου να επωφεληθεί από τον τουρισμό.
H κα. Maria Markou Esq., Founder & President - Markou Global Legal Group, LLC τόνισε ότι:
Τα φορολογικά ζητήματα είναι ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα για τους περισσότερους επενδυτές,
δεν είναι όμως δύσκολη η επένδυση στην Ελλάδα. Θα πρέπει να αποφεύγουμε όσους
προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν, να έχουμε ένα σωστό πλέγμα συνεργατών που γνωρίζουν
από αυτά τα ζητήματα και να ακολουθούμε ευλαβικά όσα λέει ο νόμος. Η ανάπτυξη του
τουρισμού ιδιαίτερα μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας είναι στο χέρι μας, αλλά έχει επίσης σημασία
να υπάρχει η κατάλληλη διάθεση. Τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα και τα μεταναστευτικά
ζητήματα προκαλούν επιπλέον προβλήματα, αλλά υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να
διερευνηθούν σε συνεργασία με φορείς όπως ο δικός μας. Εν κατακλείδι, το σωστό πλέγμα
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συνεργατών, η σωστή διαχείριση και η αποφυγή λαθών μέσω σωστής πληροφόρησης είναι
αυτοί οι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχία μιας επένδυσης και ενός
ανοίγματος στην Αμερική.
H κα. Venetia Kontogouris, Managing Director - Venkon Group LLC τόνισε ότι: Είναι σημαντικό
να κοιτάξουμε το τι θα χρειαστεί ο κάθε καινούριος πελάτης από μια νέα αγορά, γιατί αυτό που
θα ψάξει είναι η εμπειρία. Στις επενδύσεις, υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες. Μία από τις
βασικότερες είναι τα φορολογικά μας, καθώς συναγωνιζόμαστε με άλλες χώρες που έχουν πιο
εύκολους και διευκρινισμένους κανονισμούς για το πώς θα είναι τα πράγματα τα επόμενα
10-15 χρόνια, κάτι που είναι δύσκολο στην περίπτωσή της Ελλάδας, και μας θέτει σε
μειονεκτική θέση καθώς οι επενδυτές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πώς θα διαμορφωθεί η
επένδυση στο πέρασμα του χρόνου.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Tα σχόλια της ενότητας πραγματοποίησε ο κ. Γιώργος Κ. Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης - Υπουργείο Τουρισμού.
Ο κ. Γιώργος Κ. Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείο Τουρισμού, παρουσίασε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση
των επενδύσεων στον τομέα τουρισμού.
”Το Υπουργείο Τουρισμού έχει εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για τη
χρηματοδότηση της αναβάθμισης των υπαρχουσών τουριστικών ΜΜΕ και την ίδρυση νέων,
καθώς και την αναβάθμιση υποδομών όπως είναι οι μαρίνες, οι ιαματικές πηγές, τα αστικά
πάρκα και τα δημόσια κτίρια. Επιπλέον, ο ισχύων αναπτυξιακός νόμος δίνει την ευκαιρία σε
μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, όπως είναι τα Σύνθετα Τουριστικά
Καταλύματα να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους.”
ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συντονιστής:
κα. Έλενα Κοσσένα, Partner – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm
Ομιλητές:
• κ. Κωνσταντίνος Δέδες, Legal Advisor - Mirum Hellas
• κ. Πάνος Παλαιολόγος, President - Hotel Brain
• κ. Μιχάλης Μαυρόπουλος, Regional Director East Mediterranean - TUI Destination
Experiences
H κα. Έλενα Κοσσένα, Partner – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm τόνισε ότι: Ο
τουριστικός κλάδος είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας και ιδιαίτερα
ανθεκτικός παρά τους κλυδωνισμούς της οικονομίας. Τα οφέλη δεν αποτυπώνονται σε
μεμονωμένο κλάδο. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ κάθε 1 ευρώ προκαλεί πρόσθετη οικονομική
δραστηριότητα 1,2 ευρώ συνεπώς η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ είναι 2,2 ευρώ.
Ο κ. Κωνσταντίνος Δέδες, Legal Advisor - Mirum Hellas τόνισε ότι: Η αγάπη για την Ελλάδα και
την Κρήτη είναι αυτό που κινητοποίησε την επένδυση στην Κρήτη, παρόλο που υπήρχαν
πολλές τεχνικές δυσκολίες και παρόλο που πολλές φορές ήμασταν κοντά στο να αποσύρουμε
την επένδυση λόγω των εμποδίων. Ωστόσο η αγάπη είναι αυτό που μας κινητοποίησε να
συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Χάριν στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Υπουργείο Ανάπτυξης
καταφέραμε να κάνουμε την επένδυση βιώσιμη και να έχουμε ένα επενδυτικό σχέδιο - μια
επένδυση που θα σηματοδοτήσει την τουριστική ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών. Είμαστε
ανοιχτοί στο να επενδύσουμε παραπέρα αλλά εξαρτάται από την Πολιτεία ως προς την αρωγή
την οποία θα προσφέρει ώστε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Όλες οι επενδύσεις στον
τουριστικό τομέα από εδώ και πέρα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα της βιώσιμης ανάπτυξης,
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ειδάλλως σε μερικά χρόνια θα γυρίσουμε στο σημείο του κύκλου οικονομίας της δίνης. Από την
πρώτη στιγμή, αποφασίσαμε όλη η επένδυση να είναι στo πλαίσιo της βιώσιμης ανάπτυξης,
σεβόμενοι το περιβάλλον, κατασκευάζοντας κατοικίες ενεργειακής κλάσης Α', οι οποίες σε
βάθος χρόνου θα αποσβεστούν πολύ πιο εύκολα. Προσπαθούμε παράλληλα να βοηθάμε την
τοπική κοινωνία με προγράμματα κοινωνικής ευθύνης που έχουμε αναπτύξει, βοηθώντας το
Δήμο σε όλες τις κοινωνικές δράσεις αλλά και την τοπική εκκλησία.
Ο κ. Πάνος Παλαιολόγος, President - Hotel Brain τόνισε ότι: Έχει αλλάξει ο τρόπος που
βλέπουμε τους επενδυτές σήμερα. Σε αυτό συνετέλεσε η κρίση η οποία βοήθησε στην αλλαγή
της νοοτροπίας. Έχει πλέον επικρατήσει η ορθή άποψη πως η διαχείριση ξενοδοχείων δεν
είναι μια εύκολη δουλειά, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που απαιτεί επαγγελματική
διαχείριση και έχουμε γίνει πολύ καλύτεροι σε αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια. Μέσα στην κρίση, πέρασαν επενδυτές οι οποίοι ήθελαν απλά να πάρουν τα ακίνητα
των Ελλήνων ξενοδόχων και ακολουθώντας τον κύκλο της οικονομίας να βγάλουν κέρδος,
αλλά ευτυχώς αυτό είναι κάτι που δεν
έγινε! Οι Έλληνες ξενοδόχοι δούλεψαν σκληρά και βελτίωσαν το προϊόν τους και πλέον
ενδιαφέρονται να διαχειριστούν με υψηλή ποιότητα τις επιχειρήσεις τους. Είμαι αισιόδοξος πως
μπορούμε να τα καταφέρουμε και ενώ αλλάξαμε σε μεγάλο βαθμό την οικονομία αυτής της
χώρας, μπορούμε να φέρουμε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό όφελος στη χώρα βελτιώνοντας
την ποιότητα σε αυτό που προσφέρουμε. Στον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων,
επικρατεί συνέχεια ένας φόβος με το τι θα γίνει τριγύρω μας, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε
στο τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι με το δικό μας προϊόν. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να βλέπουμε κάθε
επένδυση προς τη χώρα μας ως ψήφο εμπιστοσύνης στον Ελληνικό τουρισμό και να
αισθανόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια, προσπαθώντας να γίνουμε καλύτεροι.
Ο κ. Μιχάλης Μαυρόπουλος, Regional Director East Mediterranean - TUI Destination
Experiences τόνισε ότι: “Ισχυρές επιδόσεις παρουσιάζει ο όμιλος TUI για το 2018,
συνεχίζοντας τη στρατηγική ανάπτυξης με τις θετικές τάσεις να παραμένουν σταθερές. Οι
προσδοκίες μας για το καλοκαίρι ανταποκρίνονται πλήρως στις αισιόδοξες προβλέψεις. Η καλή
απόδοση οφείλεται στη συνεχή και μεγάλη ζήτηση για τις ταξιδιωτικές εμπειρίες που
προσφέρουμε. Μέσω των προσεκτικά επιλεγμένων προϊόντων που διαθέτουμε, ξενοδοχεία,
κρουαζιερόπλοια, εκδρομικές εμπειρίες, κ.α., ο Όμιλος TUI είναι πρότυπο στην παγκόσμια
αγορά. Το 2018 φαίνεται πως θα είναι για τον ελληνικό τουρισμό και πάλι μια θετική χρονιά. Η
χώρα κατατάσσεται στους κορυφαίους προορισμούς της TUI σε όλες της ευρωπαϊκές αγορές.
Από την επιτυχία αυτή επωφελούνται οι πολίτες και η οικονομία με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο
στην αγορά εργασίας. Η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός ταξιδιωτικός προορισμός. Διαθέτει ήπιο
κλίμα, χιλιάδες νησιά, την περίφημη ελληνική φιλοξενία καθώς και μοναδική πολιτιστική
κληρονομιά.”
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΗΧΗΣΗ - ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ
κα. Χριστίνα Σακελλαρίδη, President of the Board - Panhellenic Exporters Association
Συντονιστής:
κ. Ανδρέας Κουνινιώτης, Chairman & Managing Director - Olympic Food Packaging S.A.
Ομιλητές:
• κ. Δημήτρης Βαλαχής, Chief Executive Officer - Andromeda Group
• κ. Ηλίας Καραχάλιος, Chief Executive Officer, Vice President BoD - Rodoula
• κ. George Makkos, President - Makkos Group
H κα. Χριστίνα Σακελλαρίδη, President of the Board - Panhellenic Exporters Association τόνισε
ότι: Οι εξαγωγές μας είναι από τους κύριους πυλώνες στήριξης της οικονομίας μας, και
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βλέπουμε μία αυξητική πορεία παρά τις αντιξοότητες. Ανοίχτηκαν πολλές καινούργιες αγορές,
διαφορετικές από τις παραδοσιακές μας αγορές εξαγωγών. Η δημιουργία δικτύων και η
διείσδυση των προϊόντων μας στις ξένες χώρες είναι κάτι απαραίτητο που θα πρέπει να γίνει,
κι επίσης πρέπει να δοθούν κίνητρα για να οργανωθούν ομάδες παραγωγών, ώστε να γίνεται
μεγαλύτερη παραγωγή. Πρέπει να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά το κυριότερο
είναι να οικοδομηθεί ένα εθνικό brand name. Είναι η εποχή δημιουργίας μιας εθνικής
στρατηγικής με επίκεντρο την εξωστρέφεια και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Με αυτούς
τους πυλώνες, θα έχουμε ανάπτυξη στη χώρα μας, και σε λίγο αυτό που φαίνεται ως ταβάνι,
θα είναι το πάτωμα στο οποίο θα πατήσουμε.
Ο κ. Ανδρέας Κουνινιώτης, Chairman & Managing Director - Olympic Food Packaging S.A.
τόνισε ότι: Οι ελληνικές εξαγωγές είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί και επαφίεται στις
ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να παράγουν ποιοτικά προϊόντα ώστε να μπορούν
να εισχωρήσουν στις ξένες αγορές.
Ο κ. Δημήτρης Βαλαχής, Chief Executive Officer - Andromeda Group τόνισε ότι: Οι εξαγωγές
θα πρέπει να είναι ο βασικός πυλώνας της επανεκκίνησης της οικονομίας. Οι εταιρείες του
κλάδου σήμερα είναι εξωστρεφείς με εξαγωγικό χαρακτήρα εξ' αρχής και πραγματοποιούν
επενδύσεις. Τα προϊόντα του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας
είναι πλέον αναγνωρίσιμα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς η πλειοψηφία των
προϊόντων εξάγεται, ενώ η ιχθυοκαλλιέργεια δημιουργεί ταυτόχρονα πολλές ευκαιρίες
απασχόλησης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ευημερία ιδιαίτερα των ακριτικών περιοχών. Ο
ανταγωνισμός στον κλάδο έρχεται κυρίως από την Τουρκία, οι οποίοι μας ανταγωνίζονται με
κύριο όπλο την χαμηλή τιμή, αλλά παρά τον ανταγωνισμό, έχουμε τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα, την τεχνογνωσία καθώς και την παράδοση που έχουμε δημιουργήσει,
παράγοντες οι οποίοι μας επιτρέπουν να έχουμε μεγαλύτερη εξειδίκευση σε σχέση με άλλους.
Το ελληνικό ψάρι είναι ανώτερο ποιοτικά από τους ανταγωνιστές και είναι σημαντικό να
προστατέψουμε την αξία του, καθώς είμαστε η ιδανική χώρα για την ανάπτυξη της
ιχθυοκαλλιέργειας λόγω των ευνοϊκών συνθηκών. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και
πολλές επενδύσεις στη δημιουργία του brand “Ελληνικό ψάρι” προκειμένου να προωθήσουμε
το υψηλής ποιότητας προϊόν μας, προστατεύοντας την ποιότητά του, ενώ ταυτόχρονα θα
πρέπει να το φέρουμε όσο πιο κοντά γίνεται στους καταναλωτές και στις αγορές.
Ο κ. Ηλίας Καραχάλιος, Chief Executive Officer, Vice President BoD – Rodoula τόνισε ότι:
Δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στην εξωστρέφεια και τις εξαγωγές, ψάχνοντας την κατάλληλη
ευκαιρία για άνοιγμα, καθώς είναι κρίσιμο για κάθε επιχείρηση να κατανοεί πλήρως μια
ευκαιρία που παρουσιάζεται και θα πρέπει να είναι έτοιμη να την εκμεταλλευτεί. Στόχος μας για
την επόμενη πενταετία είναι ο διπλασιασμός των προϊόντων μας, παρέχοντας τα σε
όλον τον κόσμο. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνουν άμεσα νέες
επενδύσεις, τόσο σε κτίρια και εξοπλισμούς, όσο και χρήση ιδίων κεφαλαίων. Εφόσον τα
τελευταία χρόνια επικρατεί παγκόσμια τάση στη μεσογειακή διατροφή και υπάρχει μεγάλο
ενδιαφέρον στα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στον κλάδο της
διατροφής, αρκεί να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε αυτό που πρέπει με σωστό
σχεδιασμό.
Ο κ. George Makkos, President - Makkos Group τόνισε ότι: Στην Ελλάδα, τα κορυφαία
προϊόντα μας βρίσκονται στην κορυφή στον κάθε τομέα, σε αντίθεση με άλλες αγορές που τα
ανταγωνιστικά προϊόντα δεν είναι της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Τα Ελληνικά προϊόντα
μπορούν να εξελιχθούν σε κάθε τομέα και να ανταγωνιστούν προϊόντα σε αγορές όπως της
Αμερικής. Ο καθένας που έχει ένα προϊόν θα πρέπει να βασιστεί εσωτερικά και να μην
αναμένει απαραίτητα εξωτερική στήριξη. Το Ελληνικό brand είναι πολύ καλό, έχει βέβαια πολύ
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δρόμο και μπορεί να πάει παραπέρα, και πέρα από αυτό υπάρχουν Ελληνικές εταιρείες
διανομής στην Αμερική που μπορούν να βοηθήσουν στη διανομή μικρότερων προϊόντων πολύ
πιο εύκολα. Ταυτόχρονα, το Ελληνικό brand θα καταφέρει να πάρει την εμβέλεια που του
ανήκει, καθώς έχει περάσει από δύσκολες συνθήκες και είναι πλέον σε θέση να ανταγωνιστεί
όλα τα brands στον κόσμο, αρκεί να βεβαιωθούμε πως υπάρχει καλό marketing και μία
σταθερή εικόνα.
ΤΑ SUCCESS STORIES ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ
Συντονιστής:
κ. Ηλίας Γ. Μπέλλος, Journalist
Ομιλητές:
• Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Chief Executive Officer - Athens Medical Group
• κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group Chief Executive Officer - Intralot
• κ. Τάκης Κανελλόπουλος, Executive Member of BoD - TITAN Group
Ο κ. Ηλίας Γ. Μπέλλος, Journalist τόνισε ότι: Οι τρεις μεγάλες επιχειρήσεις συνολικά
απασχολούν περισσότερους από 14.000 υπαλλήλους εντός και εκτός Ελλάδας.
Ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Chief Executive Officer - Athens Medical Group τόνισε ότι:
Στην περίοδο της κρίσης, δεν ακολουθήσαμε το προφανές -τον σίγουρο δρόμο-, αλλά
αποφασίσαμε παρά τα προβλήματα να κινηθούμε επιθετικά, υπό την προϋπόθεση πως η
χώρα θα έχει επόμενη μέρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πάντα τι θα κάνει το κράτος για να
δράσουμε, αντίθετα πιστεύουμε ότι αν εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, θα
κυλήσουν τα πράγματα στη χώρα πιο εύκολα. Επενδύσαμε πολύ σε αντίθεση με τον
ανταγωνισμό μας και μας έδωσε μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην ποιότητα των υπηρεσιών μας,
ενώ συγχρόνως ανοίξαμε θέσεις εργασίας. Κλείσαμε τον κύκλο μας με μία εξωστρέφεια, με
επενδύσεις στο εξωτερικό και δύο καινούρια κέντρα στη Ρουμανία, επενδύσαμε σε υποδομές
σε έναν υποσχόμενο κλάδο στη χώρα μας, και δράσαμε ως πρεσβευτές του ιατρικού
τουρισμού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όταν κάποιος θέλει να αναπτυχθεί, πριν αναπτύξει τη
στρατηγική του να εκτιμήσει που βρίσκεται και που θέλει να πάει και να χαράξει ξεκάθαρα το
δρόμο προς το στόχο του. Τα δεινά του κλάδου δεν έχουν παρέλθει, και η μεγάλη εικόνα
δείχνει ότι ο κλάδος της υγείας έμεινε αρκετά πίσω αυτά τα χρόνια, όμως ταυτόχρονα
αναπτύσσεται συνέχεια η ασφαλιστική συνείδηση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αποκτούν
μεγαλύτερη δύναμη γεγονός που αποτελεί τη σωστή νοοτροπία για την ενίσχυση του κλάδου
της υγείας.
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group Chief Executive Officer - Intralot τόνισε ότι: “Η INTRALOT
είναι μια διεθνής εταιρεία τεχνολογίας και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών με συνολικά 5.100
εργαζομένους σε μητρική, θυγατρικές και συμμετοχές σε 29 χώρες. Η εκτενής παρουσία μας
σε ανεπτυγμένες αγορές όπως π.χ. οι ΗΠΑ (12 Πολιτείες και 600 εργαζόμενοι) και η Αυστραλία
είναι απόδειξη του ισχυρά ανταγωνιστικού προϊόντος μας παγκοσμίως, που οφείλεται στη
διαρκή επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται στην Ελλάδα
απασχολώντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Επιπλέον η τοποθέτηση της εταιρείας μας είναι με την πλευρά της ρυθμιζόμενης αγοράς που
υπακούει στους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού, της διαφάνειας και της βιώσιμης
ανάπτυξης, στοιχεία με έντονο τον χαρακτήρα της κοινωνικής υπευθυνότητας στην καρδιά του
προϊόντος μας.
Η INTRALOT είναι μέλος του UN Global Compact, του European Business Ethics Network και
του CSR Hellas.”
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group Chief Executive Officer - Intralot επεσήμανε επίσης: Η
αναφορά μας στην ελληνικότητα της εταιρείας, έχει αποδειχθεί ως μειονέκτημα τα τελευταία
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χρόνια, ιδιαίτερα όταν το προϊόν που παράγουμε είναι τεχνολογία - τομέας στον οποίο η
Ελλάδα δεν είναι όσο αναπτυγμένη όσο άλλες χώρες. Πρέπει να κατανοήσουμε πόσο μας
βλάπτει η αρνητική δημοσιότητα της Ελλάδας και πόσο αρνητικά θα επηρεάζεται η
επιχειρηματικότητά μας και οι επενδύσεις αν συνεχίσουμε να το αναπαράγουμε εσωτερικά και
διεθνώς. Πρέπει να ξεφύγουμε από το στίγμα της κρίσης, καθώς οι Έλληνες έχουν και τη
γνώση και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Ιδιαίτερα στον
χώρο των τυχερών παιχνιδιών, ο κρατικός φορέας πρέπει να προβάλει τον κοινωνικό
παράγοντα και το κοινωνικό όφελος, ενώ κεντρικός άξονας θα πρέπει να είναι η
ανταποδοτικότητα του παιχνιδιού προς την κοινωνία.
Ο κ. Τάκης Κανελλόπουλος, Executive Member of BoD - TITAN Group τόνισε ότι: “Ιστορία –
όχι επιλογή αλλά αναγκαιότητα η ανάπτυξη και η επιβίωση. Κυκλικότητα. Η Ε
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Βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας
για τον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ Θοδωρή Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Διαβάστε περισσότερα στο CNN.gr
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Βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” για τον Θ.Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την
πολυσήμαντη συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού
Πολιτισμού παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από
τον Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια,μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με
τον Tom Hanks και το «BeautifulMind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.

http://csrnews.gr/
Publication date: 02/07/2018 18:09
Alexa ranking (Greece): 0
http://csrnews.gr/31840/%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%bf-2...

Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Βραβείο Διεθνούς Προσωπικότητας στον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Μ.
Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Newsroom
, CNN Greece
Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με
τον Tom Hanks και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
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που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” για τον Θ.Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την
πολυσήμαντη συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού
Πολιτισμού παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από
τον Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια,μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με
τον Tom Hanks και το «BeautifulMind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
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Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” για τον Θ.Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την
πολυσήμαντη συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού
Πολιτισμού παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από
τον Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom
Hanks και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
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Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” για τον Θ.Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την
πολυσήμαντη συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού
Πολιτισμού παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από
τον Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom
Hanks και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
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Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Capital Link CSR Leadership Awards
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το «8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
«Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ» & ΕΚΘΕΣΗ
Εργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την απονομή των Διεθνών «Capital Link CSR
Leadership Awards» στους κ.κ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ & Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.
O κ. Γιώργος Καμίνης στην ομιλία του τόνισε: Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και λόγω της ανάγκης σήμερα για συνεργασία, προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά μας τον
ιδιωτικό τομέα, τόσο για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους όσο και για την ανάπτυξη της
πόλης μας, κάτι που καταφέραμε μέσα από τη διαφάνεια μας αλλά και μέσω του Athens
Partnership, ενός φορέα που αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων στην πόλη, και
έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να προσελκύσουμε και να αξιοποιήσουμε 15 εκατομμύρια
ευρώ από αυτές τις επενδύσεις. Το 2012 ήταν η χειρότερη τουριστική χρονιά λόγω πολλών
αθροιστικών άσχημων συνθηκών, αλλά το 2018 έσπασαν τα ρεκόρ των αφίξεων.
Δημιουργήθηκε επίσης ένα ψηφιακό συμβούλιο για την πόλη, με πολλές ψηφιακές εταιρείες να
συμβάλλουν σημαντικά, και προχωράμε στην ψηφιοποίηση της πόλης, τόσο στις διαδικασίες
του δήμου, στη σχέση του δήμου με τους πολίτες, αλλά και ευρύτερα στην προώθηση στην
πόλη μιας εκστρατείας ψηφιοποίησης. Πιστεύουμε πως μέσω της ένωσης των δυνάμεων
μπορούμε να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας, και ιδιαίτερα η Αθήνα δίνει τον τόνο, επομένως
αν η Αθήνα δείξει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι κάτι που θα ακολουθήσει ολόκληρη η
χώρα.
Βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, έλαβε το βραβείο από τον Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη
επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και του σημαντικού έργου της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD», ο κ.
Χαρπαντίδης, σημείωσε: Οσο και να απολαμβάνω τη διάκριση, δεν είναι προσωπική και ανήκει
σε ένα σύνολο ανθρώπων στην εταιρεία μας. Ο τίτλος αυτός δεν αφορά μόνο την
επιχειρηματικότητα, αλλά και την ευθύνη. Η ευθύνη που πρέπει να δείχνουμε δεν είναι μόνο
εταιρική και κοινωνική, αλλά και εθνική, και η προσπάθεια της εταιρείας μας να χτίσει ένα
καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα αναγνωρίζεται μέσω αυτής της διάκρισης. Παράγουμε αυτήν
την καινοτομία για όλον τον κόσμο και προσπαθούμε να την μοιραζόμαστε με όλους.
Στηρίζουμε και προστατεύουμε την καπνοπαραγωγή και θέλουμε να δίνουμε το παράδειγμα
για επενδύσεις στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας και
δείχνοντας το πώς ένα απλό προϊόν μπορεί να φέρει έναν αέρα ανανέωσης και θετικής
αλλαγής σε μία αγορά και κοινωνία. Η εταιρεία δημιουργεί μια αξία που μοιράζεται, και
αλλάζουμε την ταυτότητα της εταιρείας μας ριζικά, μια αλλαγή που κάνουμε όχι για να
ακολουθήσουμε σίγουρα μονοπάτια, αλλά για να ανοίξουμε νέες διαδρομές και να
συμπαρασύρουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία να αναπτυχθεί μαζί μας με τη σειρά της.
Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι αυτοί που δημιουργούν το μέλλον που αφήνουμε πίσω, κάτι
που κάνουμε όλοι μας για την εταιρεία και την πατρίδα.
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Βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, έλαβε το βραβείο από τον
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD», ο κ.
Κυριακού, σημείωσε: «Εμείς στον Ομιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και
συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος
μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας
καθορίστηκε από την προσήλωσή του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης κι επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Ομιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Σήμερα, είναι
ένας Διεθνής Ομιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Απασχολεί άμεσα
περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3 ηπείρους. Τα
προγράμματα μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια μέσω καλωδιακών και
δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρίες στις οποίες έχουμε επενδύσει, σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους. Συμμετέχουμε σε εταιρείες
παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως η Propagate και η Imagine
Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν τιμηθεί με βραβεία Οσκαρ
όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom Hanks και το «Beautiful Mind»
με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Ομιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία. Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν. Εκτός όμως
της Εμμεσης Προσφοράς, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να προσπαθούμε να
συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε με πράξεις άμεσης κοινωνικής υποστήριξης, ώστε
να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Παράλληλα, οι άνθρωποι του Antenna έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένες εκπομπές που
ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάδειξη ανθρωπιστικών οργανισμών και φορέων. Σ’ αυτό το
πλαίσιο έχουμε μεταδώσει περισσότερες από 1800 τέτοιες εκπομπές, υποστηρίζοντας πάνω
από 700 φορείς και παράλληλα έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις
προσφοράς.
Η αποψινή σας βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά.
Χορηγός επικοινωνίας Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.
Ντ. Τζιμέα: «Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας»
Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ».
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«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη «Smarter 2030» από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Ομιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
* Στους κορυφαίους παγκοσμίως για τις επιδόσεις του σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης,
συγκαταλέγεται ΟΤΕ, σύμφωνα με τον δείκτη «Vigeo Eiris Best Emerging Markets
Performers», όντας η μοναδική ελληνική συμμετοχή. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ κατέκτησε την
πρώτη θέση ανάμεσα σε 100 εταιρείες από 20 αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου, ως
αποτέλεσμα της σημαντικής συνεισφοράς του στην ελληνική οικονομία, την κοινωνία και το
περιβάλλον.
Ο δείκτης Vigeo Eiris Best Emerging Markets Performers περιλαμβάνει εταιρείες που
σημειώνουν υψηλές επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και προσελκύουν επενδυτές
που στρέφονται σε κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις.
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Βραβείο "2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD" Διεθνούς Προσωπικότητας
για τον Θοδωρή Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο 2018 Capital Link CSR Leadership Award Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων: Στον Όμιλο
ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το παράδειγμα
του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής 'Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας.
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Βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας
για τον Θοδωρή Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού,
από τον Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση
της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom Hanks
και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
Πηγή: www.gossip-tv.gr
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Βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας
για τον Θοδωρή Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού…
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Μοιραστείτε:
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Βραβειο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνους Προσωπικοτητας
για τον Θοδωρη Μ. Κυριακου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------από τον Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση
της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω απ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας
για τον Θοδωρή Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού,
από τον Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση
της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom Hanks
και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
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προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Απόσπασμα ομιλίας Ντέπης Τζιμέα στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By
Δημήτρης Θωμαδάκης
Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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Θοδωρής Κυριακού: Απονομή βραβείου «2018 Capital Link CSR Leadership Award»
Διεθνούς Προσωπικότητας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Βράβευση του Θοδωρή Κυριακού: Συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από τον Μίνωα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDIA
2.7.2018 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB
Βράβευση του Θοδωρή Κυριακού: Συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από τον Μίνωα
EMAILΕκτύπωση
Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom Hanks
και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
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προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
Πηγή: typologies
Θοδωρής Κυριακού
βράβευση
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Βράβευση Θ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom
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Hanks και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Η κ. Ντέπη Τζιμέα του ΟΤΕ στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ της Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΘΗΝΑ. Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη
και η ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
GR+PIOP+13189-COVER
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Ο Όμιλος του ΟΤΕ στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ».
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.

https://digitaltvinfo.gr/
Publication date: 02/07/2018 15:40
Alexa ranking (Greece): 6264
https://digitaltvinfo.gr/news/news/item/22996-vraveio-2018-capital-link-csr-leaders...

Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
για τον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ Θοδωρή Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom
Hanks και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
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προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Βράβευση Θ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον
Δήμαρχο Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
28 Ιουνίου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSR Leadership Award” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom
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Hanks και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
**Μεγάλο το Καλοκαίρι αυτό για τα media. **Πέφτουν όλοι από τα σύννεφα για τις απολύσεις
του 2018, ενώ άλλοι έπεφταν από τους ορόφους το 2011 και δεν κουνιόταν φύλλο.
**Θυμίζουμε πως σε “Βήμα”-“Νέα”-“‘Εθνος”-Mega θεωρούσαν πως η κρίση δεν τους αφορούσε
και έγινε η στραβή. **Όλα μαζί τα κυριακάτικα φύλλα, πουλάνε πλέον μετά […]
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Ο Όμιλος ΟΤΕ μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Από το 2008 έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου του
Θερμοκηπίου
Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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2/7/2018Όμιλος ΟΤΕ: Απόσπασμα Ομιλίας κας Ντέπης Τζιμέα στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο
της Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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OTE: Από το 2008 έχει μειώσει 13% τις εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.

http://www.mobilenews.gr/
Publication date: 02/07/2018 14:55
Alexa ranking (Greece): 10530
http://www.mobilenews.gr/nt-tzimea-i-stratigiki-toy-ote-gia-ti-m/

Ντ. Τζιμέα: Η στρατηγική του ΟΤΕ για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός
του
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ».
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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Νέα στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ για περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ».
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο.
Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη προσπάθεια» ανέφερε η
κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμβάλλουν στην μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτουν.
Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability Index (GeSI) προβλέπει ότι
μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη μείωση κατά 20% των Εκπομπών
Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
Από το 2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων
Φαινομένου του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
Share this...
Tagsντεπη τζιμεαόμιλος ΟΤΕπεριβάλλονπλανητηςστρατηγικήυπερθερμανση
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Ο Όμιλος ΟΤΕ μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής και η περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου στο
επίκεντρο της ομιλίας της κας Ντέπη Τζιμέα στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link.
Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive DirectorΕταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index(GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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Ο Όμιλος ΟΤΕ μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive DirectorΕταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index(GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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Περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ, στο
8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας - Μια νέα διάσταση ΕΚΕ».
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα.
Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτουν.
Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability Index (GeSI) προβλέπει ότι
μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη μείωση κατά 20% των Εκπομπών
Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
Από το 2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων
Φαινομένου του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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Τζιμέα: Η στρατηγική του ΟΤΕ για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ».
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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Απόσπασμα Ομιλίας κας Ντέπης Τζιμέα στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στηνπεριβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου
ΟΤΕ αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου
ΟΤΕ, στο 8οΕτήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από τοGlobal e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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(Ξένη δημοσίευση)- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΟΤΕ- Απόσπασμα Ομιλίας κας Ντέπης
Τζιμέα στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αγαπητοί συνεργάτες,
Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
Συνημμένα θα βρείτε και σχετικό φωτογραφικό υλικό.
Πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία,
Υποδιεύθυνση Σχέσεων με τα ΜΜΕ
Εταιρική Επικοινωνία Ομίλου ΟΤΕ
Τηλ. 210-6117434, 210-6177566
Fax. 210-6115825
E-mail: mediarelations@ote.gr
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.
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Τζιμέα (ΟΤΕ): Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για το περιβάλλον και σε εταιρικό
επίπεδο
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτουν
Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.
Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά και σε εταιρικό επίπεδο.
Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη προσπάθεια» ανέφερε η
κα Τζιμέα.
Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτουν.
Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability Index (GeSI) προβλέπει ότι
μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη μείωση κατά 20% των Εκπομπών
Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
Από το 2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων
Φαινομένου του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
www.bankingnews.gr
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ΟΤΕ: Ομιλία κας Ντέπης Τζιμέα στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αειφορία Απόψεις Ομιλίες / Συνεντεύξεις Διάφορα νέα Έρευνα
ΟΤΕ: Ομιλία κας Ντέπης Τζιμέα στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
02.07.2018
Διάδοση
Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η
ρύπανση των θαλασσών αλλά και στην περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ
αναφέρθηκε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ,
στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ»
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οφείλουμε να δράσουμε σε ατομικό, εθνικό αλλά
και σε εταιρικό επίπεδο. Η τεχνολογία, είναι εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχός μας σε αυτή τη
προσπάθεια» ανέφερε η κα Τζιμέα. Οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα προϊόντα και
υπηρεσίες που διαθέτουν. Η πρόσφατη μελέτη “Smarter 2030” από το Global e-sustainability
Index (GeSI) προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι εταιρείες ICT και το IoT θα συμβάλλουν στη
μείωση κατά 20% των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2).
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του,
αν και μικρής κλίμακας, ακολουθεί συγκεκριμένη περιβαλλοντική στρατηγική και φροντίζει να
λειτουργεί υπεύθυνα ώστε να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Από το
2008 έως σήμερα έχει μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τζιμέα αναφέρθηκε στο αισιόδοξο παράδειγμα της αρμονικής
συνύπαρξης των γερακιών που φωλιάζουν στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί, σημειώνοντας ότι με συστηματική προσπάθεια από όλους ένα
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό.
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Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
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Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
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Πρόσκληση Κουντουρά σε επενδυτές να αξιοποιήσουν τη δυναμική του ελληνικού
τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
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Πρόσκληση της Έλ. Κουντουρά προς επενδυτές να αξιοποιήσουν τη δυναμική του
ελληνικού τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις » Τουριστική Πολιτική » Τουριστική Υποδομή
Επενδύσεις Πρόσκληση της Έλ. Κουντουρά προς επενδυτές να αξιοποιήσουν τη δυναμική του
ελληνικού τουρισμού Βίκυ Καραντζαβέλου - 02 Ιούλιος 2018, 09:39 Σχεδιάζεται ένα πλαίσιο για
την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων
μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, την ανάπτυξη νέων λιμανιών-προορισμών κρουαζιέρας, σε
επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, τη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη
δημιουργία τουριστικών χωριών για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των 6 μηνών.
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα “Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link “Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη”, που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια.
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης, στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων,
εσόδων και επενδύσεων και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της
κερδοφορίας των επιχειρήσεων, καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας
καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
“Με προτεραιότητά μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο”,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για “Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο” και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη όλο
το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
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τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
“Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία”, επεσήμανε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού
συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα Καματερού και
ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο κ.
Πίτερ Βλήτας, αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders Group, η κα
Μαρία Μάρκου, πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία Kοντογούρη,
γενική διευθύντρια της Venkon Group LLC.
02 Ιούλιος 2018, 09:39 | Ετικέτες: Capital Link, συνέδρια, Κουντουρά, επενδύσεις, υπουργείο
τουρισμού,
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Η Capital Link βράβευσε διακεκριμένους Ελληνες επιχειρηματίες

Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
Με παρουσία περίπου 600 ατόμων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link, με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ».
Το συνέδριο τελούσε υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του
Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Το βραβείο «Capital Link CSR Leadership
Award» που απονέμεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και Διεθνή προσωπικότητα/εταιρεία, για
την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή τους στην προώθηση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως, δόθηκε στους κκ. Χρήστο Χαρπαντίδη,
Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο
του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με ομιλία του
Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη.
O κ. Γιώργος Καμίνης στην ομιλία του τόνισε:
Στo πλαίσιo της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και λόγω της ανάγκης σήμερα για συνεργασία,
προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά μας τον ιδιωτικό τομέα, τόσο για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους όσο και για την ανάπτυξη της πόλης μας, κάτι που καταφέραμε μέσα από τη διαφάνεια μας αλλά και μέσω του Athens
Partnership, ενός φορέα που αποσκοπεί στην
προσέλκυση επενδύσεων στην πόλη, και έχουμε
καταφέρει μέχρι σήμερα να προσελκύσουμε και
να αξιοποιήσουμε 15 εκατομμύρια ευρώ από
αυτές τις επενδύσεις. Το 2012 ήταν η χειρότερη
τουριστική χρονιά λόγω πολλών αθροιστικών
άσχημων συνθηκών, αλλά το 2018 έσπασαν τα
ρεκόρ των αφίξεων. Δημιουργήθηκε επίσης ένα
ψηφιακό συμβούλιο για την πόλη, με πολλές
ψηφιακές εταιρείες να συμβάλλουν σημαντικά,
και προχωράμε στην ψηφιοποίηση της πόλης,
τόσο στις διαδικασίες του δήμου, στη σχέση
του δήμου με τους πολίτες, αλλά και ευρύτερα
στην προώθηση στην πόλη μιας εκστρατείας
ψηφιοποίησης. Πιστεύουμε πως μέσω της ένωσης των δυνάμεων μπορούμε να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας, και ιδιαίτερα η Αθήνα δίνει
τον τόνο, επομένως αν η Αθήνα δείξει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι κάτι που θα
ακολουθήσει ολόκληρη η χώρα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital
Link, προλόγισε τους βραβευόμενους στους
οποίους απονεμήθηκαν τα βραβεία από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στο πλαίσιο
τιμητικής τελετής.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018
CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”,
ο κ. Χαρπαντίδης, σημείωσε:
Όσο και να απολαμβάνω τη διάκριση, δεν είναι προσωπική και ανήκει σε ένα σύνολο ανθρώπων στην εταιρεία μας. Ο τίτλος αυτός δεν

αφορά μόνο την επιχειρηματικότητα, αλλά και
την ευθύνη. Η ευθύνη που πρέπει να δείχνουμε
δεν είναι μόνο εταιρική και κοινωνική, αλλά και
εθνική, και η προσπάθεια της εταιρείας μας να
χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα
αναγνωρίζεται μέσω αυτής της διάκρισης. Παράγουμε αυτήν την καινοτομία για όλον τον
κόσμο και προσπαθούμε να την μοιραζόμαστε
με όλους. Στηρίζουμε και προστατεύουμε την
καπνοπαραγωγή και θέλουμε να δίνουμε το παράδειγμα για επενδύσεις στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας και δείχνοντας το πώς ένα απλό προϊόν
μπορεί να φέρει έναν αέρα ανανέωσης και θετικής αλλαγής σε μία αγορά και κοινωνία. Η εταιρεία δημιουργεί μια αξία που μοιράζεται, και
αλλάζουμε την ταυτότητα της εταιρείας μας ριζικά, μια αλλαγή που κάνουμε όχι για να ακολουθήσουμε σίγουρα μονοπάτια, αλλά για να
ανοίξουμε νέες διαδρομές και να συμπαρασύρουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία να
αναπτυχθεί μαζί μας με τη σειρά της. Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι αυτοί που δημιουργούν
το μέλλον που αφήνουμε πίσω, κάτι που κάνουμε όλοι μας για την εταιρεία και την πατρίδα.
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris
International, από τον Αύγουστο του 2015.
Ο κ. Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, έλαβε το βραβείο “2018
CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”
Διεθνούς προσωπικότητας
από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφο-

ράς και συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη
διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018
CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”,
ο κ. Κυριακού, σημείωσε:
“Εμείς στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε,
εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την
προσήλωσή του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης κι επιρροής, όπως άλλοι. Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε
αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28
χρόνια με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500
χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3 ηπείρους.
Τα προγράμματα μας προβάλλονται σε πάνω
από 85 εκατομμύρια σπίτια μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρίες στις οποίες έχουμε επενδύσει, σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40 χώ-

ρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter, και
το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά
τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood,
όπως η Propagate και η Imagine Entertainment,
που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που
έχουν τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το
‘Απόλλων 13’, ο ‘Κώδικας Ντα Βίντσι’ με τον
Tom Hanks και το “Beautiful Mind” με τον
Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά
υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της Έμμεσης Προσφοράς, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε με πράξεις άμεσης κοινωνικής υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να
προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους που το
έχουν ανάγκη.
Παράλληλα, οι άνθρωποι του Antenna έχουν
δημιουργήσει εξειδικευμένες εκπομπές που
ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάδειξη ανθρωπιστικών οργανισμών και φορέων. Σ’ αυτό
το πλαίσιο έχουμε μεταδώσει περισσότερες από
1800 τέτοιες εκπομπές, υποστηρίζοντας πάνω
από 700 φορείς και παράλληλα έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις προσφοράς.
Η αποψινή σας βράβευση είναι πολύ μεγάλη
τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα.
Ο κ. Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και
Πρόεδρος στην “K Group”, τον Όμιλο εταιριών
που ανήκει στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή επιχείρηση με μεγάλη οικογενειακή παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας κι άλλες επενδύσεις.
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο
Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital
Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial
Communication) παρέχοντας συμβουλευτικές
υπηρεσίες στο τομέα των χρηματοοικονομικών
επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση στους τομείς της ναυτιλίας, των
εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των
Closed_End Funds καθώς και των ETF. Η
Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange
και συνεργάζεται στενά με το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης, το NASDAQ και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς
του κλάδου, εστιάζοντας στους κύριους τομείς
της δραστηριότητος της.
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Με επιτυχία το 8ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ της
Capital Link που έγινε στην Αθήνα
1 Ειδήσεις
Πολυμέσα
Σχόλια
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ΑΝΤΕΝΝΑ
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ΑΘΗΝΑ. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, πραγματοποιήθηκε το 8ο
Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ & ΕΚΘΕΣΗ Εργου Φορέων, την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel,
σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν. Το συνέδριο τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας
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Τ. Κανελλόπουλος (Τιτάν): Η εξωστρέφεια, οι
Golden State Warriors και οι «Τιτανικοί»…
Γιώργος Μανέττας (http://www.mononews.gr/author/giorgos-manettas) - 2 Ιουλίου 2018 00:05

(http://www.mononews.gr/wp-content/uploads/2015/12/kanellopoulos-takis-titan1.jpg
Τάκης Κανελλόπουλος. Τιτάν

εξωστρέφεια λειτούργησε ως αντίδοτο στην κρίση. Κανένα άλλο μέτρο άμυνας δ
αποδείχθηκε τόσο αποτελεσματικό όσο αυτή. Όσες επιχειρήσεις τόλμησαν και επένδυσαν σ
διεθνείς αγορές με σχέδιο και στρατηγική, καρπώθηκαν τα πολύτιμα οφέλη της και βλέπουν
μέλλον με αισιοδοξία. Αντίθετα, όσες έμειναν προσκολλημένες στην εσωτερική αγορά, είτε έβαλ
λουκέτο είτε βρίσκονται εγκλωβισμένες στην στασιμότητα και δίνουν μάχη για να κρατηθούν όρθιες.
Η εξωστρέφεια ήταν και για τον Τιτάνα το κλειδί για την επιβίωση. Χωρίς αυτήν τα πράγματα θα ήτ
πολύ διαφορετικά για τη μεγαλύτερη τσιμεντοβιομηχανία της χώρας, όπως παραδέχθηκε και
εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Τάκης Κανελλόπουλος.
«Με την ζήτηση για τσιμέντο στην Ελλάδα να έχει πέσει 85% στα χρόνια της κρίσης, -είναι ίδια με
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1962-, εάν δεν είχαμε εργοστάσια στο εξωτερικό, το πιο πιθανό είναι να επιβιώναμε μετά βίας
σήμερα να μην μιλούσαμε για success story», ανέφερε ο κ. Κανελλόπουλος στη διάρκεια τ
πρόσφατου συνεδρίου της Capital Link αναλύοντας τη στρατηγική επέκτασης στις διεθνείς αγορές.
Η πορεία του Τιτάνα στο εξωτερικό άρχισε το 1948, λίγο μετά την λήξη του δεύτερου παγκοσμ
πολέμου. Βλέποντας πως οι εξαγωγές είχαν μικρό κέρδος λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστο
(περίπου 7 cent το κιλό), η διοίκηση αποφάσισε να κάνει τη μεγάλη κίνηση στο εξωτερικό κάπο
δεκαετίες αργότερα. Έτσι το 1992, απέκτησε το πρώτο της εργοστάσιο στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ.
«Ήμασταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που αγόρασε εργοστάσιο στο εξωτερικό. Την εποχή εκε
δεν επιτρεπόταν ακόμη η εξαγωγή συναλλάγματος για επένδυση», σημείωσε ο έμπειρος μάνατζερ
μέλος της οικογένειας που ελέγχει τον Τιτάνα.
Η επιλογή των ΗΠΑ δεν ήταν τυχαία. Τα περισσότερα μέλη της οικογένειας γνώριζαν καλά τ
νοοτροπία των Αμερικανών καθώς είχανε ζήσει ή σπουδάσει εκεί. Επιπλέον, οι ΗΠΑ ήταν η ισχυρότε
οικονομία του κόσμου και σε αντίθεση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες είχε πολύ θετ
δημογραφικά στοιχεία ενώ μόλις έβγαινε από μια κρίση, η οποία είχε ρίξει τις αποτιμήσεις σε ιδιαίτε
ελκυστικά επίπεδα για τους υποψήφιους αγοραστές.
Το σημαντικότερο απ’ όλα, όμως, σύμφωνα με τον κ. Κανελλόπουλο, «ήταν η κουλτούρα εφαρμογ
του νόμου στις ΗΠΑ που επιτρέπει και επιδιώκει τον ανταγωνισμό». Κάτι, που όπως λέει δεν βρίσ
κανείς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.
Θέλοντας μάλιστα να δείξει τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει, ο κ. Κανελλόπουλος επικαλέστηκε τ
περίπτωση της ομάδας μπάσκετ των Golden State Warriors, οι οποίοι παρότι προέρχεται από μια μικ
πόλη κατέκτησε το φημισμένο πρωτάθλημα του NBA.
«Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να φανταστούμε την Ξάνθη ή τον Λεβαδειακό να κατακτά
πρωτάθλημα. Όχι γιατί δεν είναι ικανοί, αλλά γιατί η νοοτροπία μας δεν μας επιτρέπει κάτι τέτοι
επεσήμανε με έμφαση.
Τα επόμενα βήματα του Τιτάνα στο εξωτερικό έγιναν στα Βαλκάνια, την Τουρκία και την Αίγυπ
περιοχές που η εταιρεία γνώριζε καλά ενώ πριν από δυο χρόνια έκανε το μεγάλο άλμα στην Βραζιλ
εξαγοράζοντας τοπική μονάδα κοντά στην Φορταλέζα.
Σήμερα, η εταιρεία εκτός συνόρων διαθέτει 11 εργοστάσια τσιμέντου, πάνω από 100 εργοστά
μπετόν, 45 λατομεία και απασχολεί 5.000 εργαζομένους. Συνολικά, το 94% της δραστηριότητάς τ
είναι στο εξωτερικό. Όλα αυτά μέσα σε 25 χρόνια και χωρίς να χρειαστεί αύξηση κεφαλαίου.
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Το «μυστικό της επιτυχίας»
Το μυστικό, σύμφωνα με τον κ. Κανελλόπουλο, κρύβεται στην μετοχική σύνθεση και στο γεγονός π
η οικογένειά του ελέγχει πάνω από το 50% των μετοχών του Τιτάνα. Αυτό έχει απαλλάξει το
διοικούντες από το άγχος των γρήγορων αποδόσεων και τους επέτρεψε να επενδύουν με μακροχρό
ορίζοντα.
«Δεν χρειάζεται όταν κάνουμε κινήσεις επέκτασης να περιμένουμε αμέσως αποδόσεις υψηλές, ού
φοβόμαστε τι θα συμβεί εάν στο επόμενο τρίμηνο ανακοινώσουμε κάποια αποτελέσματα
υπογράμμισε με νόημα ο επιχειρηματίας.
Καταλυτικό ρόλο έχει παίξει και η στρατηγική επέκτασης σε μια νέα αγορά, η οποία εφαρμόζε
ευλαβικά εδώ και 25 χρόνια. Πέρα από την αναζήτηση της κατάλληλης συγκυρίας, κατά την οποία
αξίες των περιουσιακών στοιχείων είναι συμφέρουσες, κομβικό κομμάτι είναι η συνεργασία με τοπ
«παίκτη». Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται περιττά λάθη, και περιορίζονται οι απώλειες.
Εξίσου σημαντικοί είναι και οι άνθρωποι του Τιτάνα (των «Τιτανικών» όπως του χαρακτήρισε ο
Κανελλόπουλος) που τοποθετούνται σε θέσεις κλειδιά στο σχήμα (όπως του υποδιευθυντή, τ
οικονομικού διευθυντή, υπεύθυνου για τεχνικά θέματα) και έχουν την ευθύνη να μεταλαμπαδεύσο
τις αξίες και την τεχνογνωσία της εταιρείας πάνω στην παραγωγή τσιμέντου. «Προσπαθούμε
περάσουμε τη δική μας τεχνογνωσία στο τοπικό εργοστάσιο, κυρίως στο τεχνικό επίπεδο π
πιστεύουμε ότι είναι από τα ατού μας», σημείωσε ο κ. Κανελλόπουλος.
«Το σημαντικό», όπως είπε ο ίδιος κλείνοντας, «είναι να είσαι αρκετά δυνατός, όταν τα πράγμα
πάνε στραβά και αρκετά υπομονετικός και να μην παρασύρεσαι όταν πάνε καλά και νομίζεις ότι εί
στην κορυφή του κόσμου».
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A. Κεραστάρης (Intralot): «Μειονέκτημα το
ελληνικό DNA για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις»
Γιώργος Μανέττας (http://www.mononews.gr/author/giorgos-manettas) - 2 Ιουλίου 2018 07:20

(http://www.mononews.gr/wp-content/uploads/2016/01/kerastaris-660x440.jpg
Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιntralot

ε καχυποψία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η πλειονότητα των ξένων τις ελληνικ
επιχειρήσεις. Το πλήγμα που προκάλεσε η κρίση στη φήμη της χώρας παραμένει ανοιχτό τ
χρόνια μετά την κορύφωσή της, δυσκολεύοντας τις εμπορικές συναλλαγές και υψώνοντ
εμπόδια στην επίτευξη συμφωνιών στο εξωτερικό.
Τη διαπίστωση αυτή συμμερίζεται και ο επικεφαλής της Intralot, Αντώνης Κεραστάρης
πρόσφατο συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα επεσήμανε πως το «ελληνικό
έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό είναι πρόβλημα.
«Για εμάς που εξάγουμε τεχνολογία, το να πηγαίνουμε σε πελάτες και να λέμε ότι είμαστε
εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, με ελληνική διοίκηση και ένα προϊόν που στο μεγαλύτερο βαθ
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φτιάχνεται στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μεγάλο μειονέκτημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ανέφερε μάλιστα ότι ακόμη και στην Αφρική (!), όπου δραστηριοποιείται η Intralot
με τις ελληνικές εταιρείες λόγω της δυσφήμισης που έχει υποστεί η χώρα μας.
φιλολογία περί πτώχευσης, περί Grexit που συντηρείται μας κάνει κακό, και μας κάνει κακό γι
αδυνατίζει τα πραγματικά χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων», επεσήμανε με έμφαση.
Ενδεικτικό της αντιμετώπισης που τυγχάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, υπογράμμισε είναι και
χαμηλές αποτιμήσεις. Η αποτίμηση της Intalot στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι σήμερα πο
χαμηλότερη, από την αποτίμηση των θυγατρικών της, στο Μιλάνο, στην Κύπρο και στη Λίμα τ
Περού!
Σύμφωνα με τον κ. Κεραστάρη είναι ζωτικής σημασίας να βγει η χώρα από τον αρνητικό κύκλο τ
κρίσης και να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα προς τα έξω. Η Ελλάδα και οι Έλληνες είπε, έχουν και
δυνατότητες, και τις γνώσεις αλλά και τη δυναμική να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδ
«Καλά παραδείγματα υπάρχουν όπως της Ιntralot αρκεί να εργαστούν λίγο περισσότερο όλοι
να μεγαλώσουν».
Να σημειωθεί πως η Intralot ξεκίνησε πριν από 26 χρόνια ως παράρτημα της
τη δημιουργία της τεχνολογικής υποδομής του ΟΠΑΠ, που τότε ήταν κρατικός. Με τα χρήματα π
κέρδισε μεγάλωσε τις υπηρεσίες αλλά και το διεθνές αποτύπωμά της, πρωτίστως στις βαλκανικ
αγορές και στην Τουρκία. Σήμερα, απασχολεί πάνω από 5.000 εργαζόμενους και έχει παρουσία σε
χώρες, με τις ΗΠΑ να συνεισφέρουν τα περισσότερα κέρδη στα ταμεία.
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τα ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Εφημερίδα των Νοτίων Προαστίων Αττικής
EPIKAIRA

Η «ηλιαχτίδα-Νέα Σμύρνη» στο Ετήσιο Συνέδριο
ΕΚΕ της Capital Link
Η «ηλιαχτίδα-Νέα Σµύρνη» συµµετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της
Capital Link, το οποίο έγινε την Πέµπτη 28 Ιουνίου για 8η συνεχή χρονιά.
Η Capital Link µε το Capital Link CSRinGreece διοργάνωσε το φετινό Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης µε τίτλο «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας – Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ», στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών.
Ο Πρόεδρος της Capital Link Inc. κ. Νικόλαος Μπορνόζης, καλωσόρισε µε ιδιαίτερη ικανοποίηση
τους προσκεκληµένους του Συνεδρίου, για ακόµη µια φορά.
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, µέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου.
Από την Κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι τη
δυνατότητα σε πάνω από 100 Κοινωνικούς Φορείς απ’ όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το
έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους, µε το δικό τους ενηµερωτικό υλικό, στο
ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των Συνεδρίων της
Capital Link, η προβολή των Συλλόγων είναι ευρύτατη, συµπεριλαµβανοµένης και της
Ελληνικής Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
Η «ηλιαχτίδα», σε σχετική ανακοίνωση της αναφέρει:
Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον Συνέδριο µε µεγάλη επιτυχία, κατά γενική οµολογία.
Για την «ηλιαχτίδα» ιδιαίτερη τιµή, να συµµετάσχει και εφέτος σε αυτήν την τόσο σηµαντική
εκδήλωση.
Ευχαριστούµε θερµά από καρδιάς, τον πρόεδρο κ. Νικόλαο Μπορνόζη και την αντιπρόεδρο κ.
Όλγα Μπορνόζη, ένθερµους υποστηριχτές της «ηλιαχτίδα-Νέα Σµύρνη».
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«Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη» - Η Πρόσκληση της Έλενας Κουντουρά
στους επενδυτές από το CapitalLink
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη» - Η Πρόσκληση της Έλενας Κουντουρά στους
επενδυτές από το CapitalLink
Εκτύπωση
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Πληροφοριακά Στοιχεία
Κατηγορία: ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Δημοσιεύθηκε : 01-Ιουλ
“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας
Κουντουρά προς στους επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού
τουρισμού, από το βήμα του 8ου συνεδρίου του CapitalLink
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησηςτης διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
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Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνωνμεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του TravelLeadersGroup,
η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της MarkouGlobalLegalGroup και η κα Βενετία Kοντογούρη,
Γενική Διευθύντρια της VenkonGroupLLC.
Επόμενο
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Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
για τον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ Θοδωρή Μ. Κυριακού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κορυφαία διάκριση στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link.
Κορυφαία διάκριση στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link.
Το βραβείο της Διεθνούς Προσωπικότητας για την κοινωνική προσφορά και την πολυσήμαντη
συμβολή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως, απονεμήθηκε στο Πρόεδρο του Ομίλου, Θοδωρή Μ. Κυριακού, από τον Δήμαρχο
Αθηναίων, στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας-Μία νέα Διάσταση ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου,
υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του
Δήμου Αθηναίων.
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από το ελληνικό και διεθνές επιχειρείν που
παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων
του θεσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Μ. Κυριακού έλαβε το
βραβείο “2018 Capital Link CSRAward” Διεθνούς Προσωπικότητας.
Στην διάρκεια της ομιλίας του ο Θοδωρής Μ. Κυριακού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ
την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή
του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης και επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια, με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματά μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια, μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και ταsites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η ImagineEntertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το «Απόλλων 13», ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» με τον Tom
Hanks και το «Beautiful Mind» με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της έμμεσης προσφοράς μας, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε, με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
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που το έχουν ανάγκη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις ανθρωπιστικής
προσφοράς υποστηρίζοντας περισσότερους από 700 φορείς και οργανισμούς.
Η συγκεκριμένη βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
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Έλενας Κουντουρά: “Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά προς στους επενδυτές να
αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού τουρισμού, από το βήμα του 8ου
συνεδρίου του Capital Link
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
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«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
ΠΗΓΗ:ilia24.gr
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Πρόσκληση Κουντουρά σε επενδυτές να αξιοποιήσουν την "εκρηκτική άνοδο" του
τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
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“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια:
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
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στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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Από ρεκόρ σε ρεκόρ οι αφίξεις στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αύξηση κατά 366 χιλ. θέσεις για το σύνολο της σεζόν φέτος καταγράφεται στις
προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο “Ι. Καποδίστριας”
της Κέρκυρας. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση 23,7% σε σχέση με πέρυσι με βάση τα
στοιχεία κρατήσεων την 31η Μαΐου 2018, τα οποία συγκεντρώνει το Sete Intelligence από την
Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων.
Αύξηση κατά 366 χιλ. θέσεις για το σύνολο της σεζόν φέτος καταγράφεται στις
προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο “Ι. Καποδίστριας”
της Κέρκυρας. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση 23,7% σε σχέση με πέρυσι με βάση τα
στοιχεία κρατήσεων την 31η Μαΐου 2018, τα οποία συγκεντρώνει το Sete Intelligence από την
Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων.
Ειδικότερα για το μήνα Ιούλιο επιπλέον 62 χιλιάδες θέσεις προστέθηκαν στην Κέρκυρα με την
αύξηση σε σχέση με πέρυσι να ανέρχεται σε 18,7%. Να σημειωθεί ότι μέχρι και τον περασμένο
Μάιο είχαν έρθει στην Κέρκυρα μέσω αεροπορικών πτήσεων εξωτερικού 241.152 κόσμος,
δηλαδή 185.191 περισσότεροι από πέρυσι το ίδιο διάστημα, με την ποσοστιαία αύξηση να
φτάνει το 30,2%., ενώ σύμφωνα με τις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις από τώρα
μέχρι και τον Οκτώβριο η αύξηση εκτιμάται να ξεπεράσει το 22,4% σε σχέση με πέρυσι.
Τα στοιχεία του ΙΝ ΣΕΤΕ
Όπως αναφέρει το Sete Intelligence στο στατιστικό δελτίο μηνός Ιουνίου 2018, που έδωσε στη
δημοσιότητα: Aύξηση κατά σχεδόν 2,5 εκατ. θέσεις για το σύνολο της σεζόν φέτος,
καταγράφεται στις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό στα ελληνικά
αεροδρόμια (πλην την Αθήνας). Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση 15,6% σε σχέση με
πέρυσι με βάση τα στοιχεία κρατήσεων την 31η Μαϊου 2018. Για την περίοδο Ιουνίου
–Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένες σχεδόν 1,9 εκατ. θέσεις (+14,7%), σύμφωνα με τα
στοιχεία που συγκεντρώνει το Sete Intelligence από την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων.
Η ανθρωπογεωγραφία
των αφίξεων
Το Μάιο του 2018 η κύρια αγορά κρατήσεων για την Ελλάδα ήταν η Βρετανική, παραμένοντας
στην ίδια θέση σε σχέση με το Μάιο του 2017. Ακολουθεί η Γερμανική αγορά στη δεύτερη
θέση, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γαλλική αγορά. Ακολουθούν η Ιταλία (τέταρτη θέση) και
οι Η.Π.Α (πέμπτη θέση). Τον Μάιο του 2017, στην τρίτη θέση βρισκόταν η Ιταλία στην τέταρτη
η Η.Π.Α και στην πέμπτη θέση βρισκόταν η Γαλλία. Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται η
εξέλιξη των top-3 κυριότερων αγορών για τη Ελλάδα, για το έτος 2017 καθώς και το τρέχον
έτος (Απρίλιος 2018). Παρατηρούμε ότι, από τις αρχές του 2017, η Βρετανία, η Γερμανία και η
Ιταλία είναι διαρκώς στο top3. Εξαίρεση αποτελεί ο Οκτώβριος του 2017 και ο Απρίλιος και ο
Μάιος του 2018, όταν η Ιταλία ήταν στην 4η θέση.
Οι εκτιμήσεις
Ειδικότερα τον Ιούλιο, εκτιμάται αύξηση των αεροπορικών θέσεων κατά +12,9% ή αλλιώς +422
χιλ. θέσεις. Το Μάρτιο οι αεροπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά +107,6% ή +57 χιλ. θέσεις και
τον Απρίλιο κατά +10,8% ή +70 χιλ. θέσεις και το Μάιο κατά +21,6% ή +365 χιλ.
Για το μήνα Ιούλιο, καταγράφεται από την Γερμανία αύξηση των αεροπορικών θέσεων κατά
+113 χιλ. / +23,5%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται από τη Πολωνία +44,4%/
+86 χιλ. και ακολουθούν η Τσεχία +29,8%/ +29 χιλ. και η Ολλανδία με +19,1%/+29 χιλ. Το Ην.
Βασίλειο παρουσιάζει αύξηση +7,7%/+47 χιλ. Μείωση των αεροπορικών θέσεων τον Ιούλιο
παρουσιάζεται από τη Ρωσία κατά -3,3% /-8 χιλ. Για τον Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη η αύξηση των
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αεροπορικών θέσεων ανέρχεται σε +20,5% ή 66 χιλ. θέσεις. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία
αύξηση παρατηρείται στη Μυτιλήνη με +45,0% (+6 χιλ. θέσεις) και ακολουθούν τα αεροδρόμια
της Καρπάθου +35,1% (7 χιλ.) και της Μυκόνου με +27,8% (31 χιλ.). Σε απόλυτες διαφορές,
+62 χιλ. θέσεις προστέθηκαν στην Κέρκυρα (+18,7%), +54 χιλιάδες στη Κω (+21,5%) και +49
χιλιάδες στη Ρόδο (+9,1%).
Ο Τουρισμός χρυσή ευκαιρία
για ανάπτυξη
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε χθες η Υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια: Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων, και στην σημαντική
ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, καθώς και των νέων
θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας προς την
ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας. Ενημέρωσε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την
ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα
μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών
κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών
πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την
Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι μηνών.
Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Από ρεκόρ σε ρεκόρ οι αφίξεις
στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας

http://www.kerkyrasimera.gr/index.php/en/
Publication date: 30/06/2018 23:12
Alexa ranking (Greece): 2468
http://www.kerkyrasimera.gr/index.php/en/topika/tourismos/item/12889-apo-reko...

Από ρεκόρ σε ρεκόρ οι αφίξεις στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αύξηση κατά 366 χιλ. θέσεις για το σύνολο της σεζόν φέτος καταγράφεται στις
προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο “Ι. Καποδίστριας”
της Κέρκυρας. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση 23,7% σε σχέση με πέρυσι με βάση τα
στοιχεία κρατήσεων την 31η Μαΐου 2018, τα οποία συγκεντρώνει το Sete Intelligence από την
Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων.
Ειδικότερα για το μήνα Ιούλιο επιπλέον 62 χιλιάδες θέσεις προστέθηκαν στην Κέρκυρα με την
αύξηση σε σχέση με πέρυσι να ανέρχεται σε 18,7%. Να σημειωθεί ότι μέχρι και τον περασμένο
Μάιο είχαν έρθει στην Κέρκυρα μέσω αεροπορικών πτήσεων εξωτερικού 241.152 κόσμος,
δηλαδή 185.191 περισσότεροι από πέρυσι το ίδιο διάστημα, με την ποσοστιαία αύξηση να
φτάνει το 30,2%., ενώ σύμφωνα με τις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις από τώρα
μέχρι και τον Οκτώβριο η αύξηση εκτιμάται να ξεπεράσει το 22,4% σε σχέση με πέρυσι.
Τα στοιχεία του ΙΝ ΣΕΤΕ
Όπως αναφέρει το Sete Intelligence στο στατιστικό δελτίο μηνός Ιουνίου 2018, που έδωσε στη
δημοσιότητα: Aύξηση κατά σχεδόν 2,5 εκατ. θέσεις για το σύνολο της σεζόν φέτος,
καταγράφεται στις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό στα ελληνικά
αεροδρόμια (πλην την Αθήνας). Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση 15,6% σε σχέση με
πέρυσι με βάση τα στοιχεία κρατήσεων την 31η Μαϊου 2018. Για την περίοδο Ιουνίου
–Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένες σχεδόν 1,9 εκατ. θέσεις (+14,7%), σύμφωνα με τα
στοιχεία που συγκεντρώνει το Sete Intelligence από την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων.
Η ανθρωπογεωγραφία
των αφίξεων
Το Μάιο του 2018 η κύρια αγορά κρατήσεων για την Ελλάδα ήταν η Βρετανική, παραμένοντας
στην ίδια θέση σε σχέση με το Μάιο του 2017. Ακολουθεί η Γερμανική αγορά στη δεύτερη
θέση, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γαλλική αγορά. Ακολουθούν η Ιταλία (τέταρτη θέση) και
οι Η.Π.Α (πέμπτη θέση). Τον Μάιο του 2017, στην τρίτη θέση βρισκόταν η Ιταλία στην τέταρτη
η Η.Π.Α και στην πέμπτη θέση βρισκόταν η Γαλλία. Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται η
εξέλιξη των top-3 κυριότερων αγορών για τη Ελλάδα, για το έτος 2017 καθώς και το τρέχον
έτος (Απρίλιος 2018). Παρατηρούμε ότι, από τις αρχές του 2017, η Βρετανία, η Γερμανία και η
Ιταλία είναι διαρκώς στο top3. Εξαίρεση αποτελεί ο Οκτώβριος του 2017 και ο Απρίλιος και ο
Μάιος του 2018, όταν η Ιταλία ήταν στην 4η θέση.
Οι εκτιμήσεις
Ειδικότερα τον Ιούλιο, εκτιμάται αύξηση των αεροπορικών θέσεων κατά +12,9% ή αλλιώς +422
χιλ. θέσεις. Το Μάρτιο οι αεροπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά +107,6% ή +57 χιλ. θέσεις και
τον Απρίλιο κατά +10,8% ή +70 χιλ. θέσεις και το Μάιο κατά +21,6% ή +365 χιλ.
Για το μήνα Ιούλιο, καταγράφεται από την Γερμανία αύξηση των αεροπορικών θέσεων κατά
+113 χιλ. / +23,5%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται από τη Πολωνία +44,4%/
+86 χιλ. και ακολουθούν η Τσεχία +29,8%/ +29 χιλ. και η Ολλανδία με +19,1%/+29 χιλ. Το Ην.
Βασίλειο παρουσιάζει αύξηση +7,7%/+47 χιλ. Μείωση των αεροπορικών θέσεων τον Ιούλιο
παρουσιάζεται από τη Ρωσία κατά -3,3% /-8 χιλ. Για τον Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη η αύξηση των
αεροπορικών θέσεων ανέρχεται σε +20,5% ή 66 χιλ. θέσεις. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία
αύξηση παρατηρείται στη Μυτιλήνη με +45,0% (+6 χιλ. θέσεις) και ακολουθούν τα αεροδρόμια
της Καρπάθου +35,1% (7 χιλ.) και της Μυκόνου με +27,8% (31 χιλ.). Σε απόλυτες διαφορές,
+62 χιλ. θέσεις προστέθηκαν στην Κέρκυρα (+18,7%), +54 χιλιάδες στη Κω (+21,5%) και +49
χιλιάδες στη Ρόδο (+9,1%).
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Ο Τουρισμός χρυσή ευκαιρία
για ανάπτυξη
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε χθες η Υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια: Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων, και στην σημαντική
ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, καθώς και των νέων
θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας προς την
ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας. Ενημέρωσε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την
ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα
μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών
κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών
πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την
Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι μηνών.
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Κουντουρά: Αξιοποίηση της «εκρηκτικής δυναμικής» του ελληνικού τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
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Πρόσκληση Ελ. Κουντουρά προς τους επενδυτές να αξιοποιήσουν την «εκρηκτική
δυναμική» του ελληνικού τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά προς στους επενδυτές να
αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού τουρισμού, από το βήμα του 8ου
συνεδρίου του Capital Link
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
* Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
* στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
* και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
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δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
Share this:Tweet
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Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά προς στους επενδυτές να
αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού τουρισμού, από το βήμα του 8ου
συνεδρίου του Capital Link
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
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δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της υπ. Τουρισμού Έ.
Κουντουρά
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
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στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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Κάλεσμα Κουντουρά για αξιοποίηση της «εκρηκτικής δυναμικής» του τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ομιλία στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της
Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
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“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας
Κουντουρά προς στους επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού
τουρισμού, από το βήμα του 8ου συνεδρίου του Capital Link
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
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δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ -- Πηγή: epirus-tv-news.gr
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Πρόσκληση Κουντουρά σε επενδυτές να αξιοποιήσουν την "εκρηκτική άνοδο" του
τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
#ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
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Πρόσκληση της υπ. Τουρισμού προς τους επενδυτές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Κουντουρά: «Οι επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού
τουρισμού»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.
Η κ. Κουντουρά ήταν κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας Ανάπτυξης»
του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Η κ. Κουντουρά, «τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια».
Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια μέχρι
στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών. Σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, στη
δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το ελληνικό
κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα, για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.
Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην επιχειρηματικότητα, την
απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και την κοινωνική πρόοδο
και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
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Κουντουρά: «Οι επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού
τουρισμού»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.
Η κ. Κουντουρά ήταν κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας Ανάπτυξης»
του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Η κ. Κουντουρά, «τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια».
Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια μέχρι
στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών. Σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, στη
δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το ελληνικό
κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα, για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.
Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην επιχειρηματικότητα, την
απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και την κοινωνική πρόοδο
και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
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Κουντουρά: «Οι επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού
τουρισμού»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018, 21:31
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.
Η κ. Κουντουρά ήταν κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας Ανάπτυξης»
του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Η κ. Κουντουρά, «τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια».
Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια μέχρι
στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών. Σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, στη
δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το ελληνικό
κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα, για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.
Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην επιχειρηματικότητα, την
απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και την κοινωνική πρόοδο
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και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
Περισσότερα Εδω
Κοινοποιήστε:Κλικ για να το μοιραστείτε στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)Πατήστε για
κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)Κλικ για να το μοιραστείτε στο
Google+(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Σχετικά
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το υπουργείο προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ, υποστήριξε η υπουργός Τουρισμού.
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με
συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της
Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές
συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του
τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα
έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά
μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
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Πρόσκληση Κουντουρά σε επενδυτές: Εκμεταλλευτείτε το momentum στον τουρισμό
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
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Πρόσκληση της υπ. Τουρισμού προς τους επενδυτές να αξιοποιήσουν την «εκρηκτική
δυναμική» του ελληνικού τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
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στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
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Πρόσκληση Κουντουρά σε επενδυτές να αξιοποιήσουν τη δυναμική του ελληνικού
τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κουντουρά: Σχεδιάζεται ένα πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση
επενδύσεων στον τουρισμό
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, σημειώνοντας ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση
επενδύσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις.
Η υπουργός Τουρισμού ήταν κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Στην ομιλία της η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική
τουριστική πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
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την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
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Πρόσκληση της υπ. Τουρισμού προς τους επενδυτές να αξιοποιήσουν την «εκρηκτική
δυναμική» του ελληνικού τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
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Πρόσκληση Κουντουρά σε επενδυτές για αξιοποίηση της «εκρηκτικής δυναμικής» του
ελληνικού τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FacebookTwitter PrintE-mail
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
.
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Πρόσκληση της υπ. Τουρισμού προς τους επενδυτές να αξιοποιήσουν την «εκρηκτική
δυναμική» του ελληνικού τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης» του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Η κ. Κουντουρά τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική
πολιτική προχώρησε στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που
επιχειρήθηκε ποτέ. Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο
εξωτερικό, επιδίωξε και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε
τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε: «Το 2018 η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του
τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα
αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας».
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτήν τη
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών, διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού
τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές 365
ημέρες το χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική
ανάπτυξη όλο τον χρόνο.
Εξάλλου, η ίδια εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους, στην ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού
και ιαματικού τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών
χωριών από το ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών
πλέον των έξι μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία» υπογράμμισε η κ. Κουντουρά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.
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“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας
Κουντουρά προς στους επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού
τουρισμού, από το βήμα του 8ου συνεδρίου του Capital Link
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
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δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
Related Posts
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Πρόσκληση Κουντουρά σε επενδυτές: Αξιοποιήστε την εκρηκτική δυναμική του
ελληνικού τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας
Κουντουρά προς στους επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού
τουρισμού, από το βήμα του 8ου συνεδρίου του Capital Link
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
• Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
• στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
• και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
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«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά προς στους επενδυτές να
αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού τουρισμού, από το βήμα του 8ου
συνεδρίου του Capital Link
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
• Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
• στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
• και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
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δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
ΠηγήΔελτίο Τύπου
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Ελ. Κουντουρά: Πρόσκληση για επενδύσεις στον τουρισμό
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 Ιουνίου 2018 - 19:09
Ελ. Κουντουρά: Πρόσκληση για επενδύσεις στον τουρισμό dailythεss
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
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Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων
του Travel Leaders Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και
η κα Βενετία Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της υπ. Τουρισμού Έλενας
Κουντουρά προς στους επενδυτές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
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στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη…..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας
Κουντουρά προς στους επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού
τουρισμού, από το βήμα του 8ου συνεδρίου του Capital Link
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
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τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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Κουντουρά: Πρόσκληση προς τους επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική
του ελληνικού τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
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Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.

https://www.ekirikas.com/
Publication date: 29/06/2018 17:27
Alexa ranking (Greece): 3590
https://www.ekirikas.com/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85...

Με επιτυχία το 8ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ της Capital Link που έγινε στην Αθήνα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΘΗΝΑ. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, πραγματοποιήθηκε
το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας –
Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ & ΕΚΘΕΣΗ Εργου Φορέων, την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton
Athens Hotel, σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν.
Το συνέδριο τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του
Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων. Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με
την απονομή των Διεθνών «Capital Link CSR Leadership Awards» στους κκ. Χρήστο
Χαρπαντίδη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ & Θοδωρή Κυριακού,
Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή
τους στην προώθηση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με ομιλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη.
O κ. Γιώργος Καμίνης στην ομιλία του τόνισε: Στo πλαίσιo της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και λόγω της ανάγκης σήμερα για συνεργασία, προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά μας τον
ιδιωτικό τομέα, τόσο για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους όσο και για την ανάπτυξη της
πόλης μας, κάτι που καταφέραμε μέσα από τη διαφάνεια μας αλλά και μέσω του Athens
Partnership, ενός φορέα που αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων στην πόλη, και
έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να προσελκύσουμε και να αξιοποιήσουμε 15 εκατομμύρια
ευρώ από αυτές τις επενδύσεις. Το 2012 ήταν η χειρότερη τουριστική χρονιά λόγω πολλών
αθροιστικών άσχημων συνθηκών, αλλά το 2018 έσπασαν τα ρεκόρ των αφίξεων.
»Δημιουργήθηκε επίσης ένα ψηφιακό συμβούλιο για την πόλη, με πολλές ψηφιακές εταιρείες
να συμβάλλουν σημαντικά, και προχωράμε στην ψηφιοποίηση της πόλης, τόσο στις
διαδικασίες του δήμου, στη σχέση του δήμου με τους πολίτες, αλλά και ευρύτερα στην
προώθηση στην πόλη μιας εκστρατείας ψηφιοποίησης. Πιστεύουμε πως μέσω της ένωσης των
δυνάμεων μπορούμε να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας, και ιδιαίτερα η Αθήνα δίνει τον τόνο,
επομένως αν η Αθήνα δείξει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι κάτι που θα ακολουθήσει
ολόκληρη η χώρα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόμενους στους
οποίους απονεμήθηκαν τα βραβεία από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στο πλαίσιο
τιμητικής τελετής.
Βραβείο 2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, έλαβε το βραβείο από τον Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη
επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και του σημαντικού έργου της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο 2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD, ο κ.
Χαρπαντίδης, σημείωσε:
Όσο και να απολαμβάνω τη διάκριση, δεν είναι προσωπική και ανήκει σε ένα σύνολο
ανθρώπων στην εταιρεία μας. Ο τίτλος αυτός δεν αφορά μόνο την επιχειρηματικότητα, αλλά
και την ευθύνη. Η ευθύνη που πρέπει να δείχνουμε δεν είναι μόνο εταιρική και κοινωνική, αλλά
και εθνική, και η προσπάθεια της εταιρείας μας να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα
αναγνωρίζεται μέσω αυτής της διάκρισης. Παράγουμε αυτήν την καινοτομία για όλον τον κόσμο
και προσπαθούμε να την μοιραζόμαστε με όλους.
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»Στηρίζουμε και προστατεύουμε την καπνοπαραγωγή και θέλουμε να δίνουμε το παράδειγμα
για επενδύσεις στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας και
δείχνοντας το πώς ένα απλό προϊόν μπορεί να φέρει έναν αέρα ανανέωσης και θετικής
αλλαγής σε μία αγορά και κοινωνία. Η εταιρεία δημιουργεί μια αξία που μοιράζεται, και
αλλάζουμε την ταυτότητα της εταιρείας μας ριζικά, μια αλλαγή που κάνουμε όχι για να
ακολουθήσουμε σίγουρα μονοπάτια, αλλά για να ανοίξουμε νέες διαδρομές και να
συμπαρασύρουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία να αναπτυχθεί μαζί μας με τη σειρά της.
Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι αυτοί που δημιουργούν το μέλλον που αφήνουμε πίσω, κάτι
που κάνουμε όλοι μας για την εταιρεία και την πατρίδα.
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, από τον Αύγουστο του 2015.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Coca-Cola Hellenic, τo 1997, ως Marketing & Sales Trainee,
ενώ μετακινήθηκε στην Παπαστράτος το 2003, ως Export Manager. Τα επόμενα χρόνια,
ανέλαβε σειρά θέσεων ευθύνης στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό ― Country Manager Papastratos για τις αγορές της Κύπρου και της Μάλτας (2004 –
2005), Group Brand Manager Papastratos (2006 – 2007), National Sales Manager
(2008-2009) και Sales & Distribution Director Papastratos (2010 – 2011).
Την τελευταία τριετία κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στο επιχειρησιακό κέντρο της Philip
Morris International στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαδοχικά στα τμήματα Στρατηγικής Πωλήσεων
(Global Sales Strategy Director, 2012 – 2013) και Καινοτόμων Προϊόντων (RRPs
Commercialization Director, 2014 – 2015).
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
από όπου και κατάγεται. Είναι κάτοχος MBA in Economics, όπως και Μ.Α. in Economics, από
το Πανεπιστήμιο του Kent (Αγγλία).
Βραβείο 2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, έλαβε το βραβείο από τον
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προωθηση του ελληνικού πολιτισμού,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Κυριακού, σημείωσε:
«Εμείς στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε
από το παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε
ποτέ την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την
προσήλωσή του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
»Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης κι επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28
χρόνια με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και
στην Αυστραλία.
»Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματα μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
»Οι εταιρίες στις οποίες έχουμε επενδύσει, σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
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χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
»Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood,
όπως η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που
έχουν τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το ‘Απόλλων 13’, ο ‘Κώδικας Ντα Βίντσι’ με τον Tom
Hanks και το “Beautiful Mind” με τον Russell Crowe και πολλές άλλες. Αλλά, όσο μεγαλώνει ο
Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη μας απέναντι στην
κοινωνία. Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
»Εκτός όμως της Έμμεσης Προσφοράς, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Παράλληλα, οι άνθρωποι του Antenna έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένες εκπομπές που
ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάδειξη ανθρωπιστικών οργανισμών και φορέων. Σ’ αυτό το
πλαίσιο έχουμε μεταδώσει περισσότερες από 1800 τέτοιες εκπομπές, υποστηρίζοντας πάνω
από 700 φορείς και παράλληλα έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις
προσφοράς.
»Η αποψινή σας βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά».
Ο κ. Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και Πρόεδρος στην K Group, τον Όμιλο εταιριών που
ανήκει στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή επιχείρηση με μεγάλη
οικογενειακή παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή
Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας κι άλλες επενδύσεις.
O Θοδωρής Κυριακού έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ,
προσδίδοντάς του μοναδική αξία μέσω οικονομικής πειθαρχίας και επενδυτικής
διορατικότητας. Σήμερα ο Όμιλος ANTENNA δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και
την Αυστραλία με επενδύσεις στην ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, τα ψηφιακά Media,
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τηλεοπτικές παραγωγές, το ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία.
Επίσης, ίδρυσε το Kyriakou Family Office στο Λονδίνο, όπου μια εξειδικευμένη επενδυτική
ομάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε, στις εταιρείες Facebook, Twitter και
Spotify, από το ξεκίνημά τους, πολύ προτού γίνουν γνωστές στο ευρύτερο κοινό. Είναι
αριστούχος απόφοιτος του Georgetown University με πτυχία στο International Business και
Physics και βραβευμένος με το Treado Medal for Physics.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της παγκόσμιας
επενδυτικής τράπεζας Raine Holdings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που επικεντρώνεται στους
κλάδους της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών.
Η Raine Holdings, στην οποία ο όμιλος Antenna είναι σημαντικός επενδυτής, διαχειρίζεται τα
ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Raine Partners και Raine Venture Partners, που επενδύουν στις
νέες τεχνολογίες, στα media, στη ψυχαγωγία, και στο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό
περιεχόμενο.
Επιπλέον, ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέλος του Advisory Board of Cambridge University’s
Center for International Business & Management (CIBAM) και μέλος του Business Advisory
Council of the MBA International Program στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, είναι
πιλότος ελικοπτέρων και αεροπλάνων. Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού γεννήθηκε το 1974. Είναι
παντρεμένος με τη Δήμητρα Μπιθαρά και έχουν μία κόρη, τη Σοφιάννα.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ:
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Υπό την αιγίδα: του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του
Δήμου Αθηναίων
Με την υποστήριξη: της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
Παγκόσμιος Χρυσός Χορηγός: EY
Κορυφαίοι Χορηγοί: Ελληνικά Πετρέλαια, Libra Group, OTE, Παπαστράτος
Μεγάλοι Χορηγοί: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Andromeda Group, Εθνική Πανγαία, Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού- www.visitgreece.gr, ICAP Group, Ροδούλα
Υποστηρικτές Χορηγοί: Couniniotis, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Enterprise Greece, FrieslandCampina /
ΝΟΥΝΟΥ, ΜΕΓΑ
Χορηγός Coffee Break: Illy Iperespresso – Machine & Capsule – Kafea Terra Food & Drinks,
Papadopoulos
Μουσική Επένδυση: Μενέλαος Κανάκης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Μουσικοσυνθέτης
Φορείς Υποστήριξης: AFI (Action Finance Initiative), BCA, Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών,
Hellenic Start Up Association, HELMEPA, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Κέντρο
Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ),
Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο, Endeavor Greece, Envolve Entrepreneurship, Ένωση
Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Ινστιτούτο
Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Propeller Club, Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, ΣΑΚΑ – Σύλλογος
Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού, Σύνδεσμος ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ &
Ε.Π.Ε., The Home Project
Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building
Green, COSMOS Hellenic Public Radio, Εφημερίς Δημοπρασιών, Economia, ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΗΡΥΞ, epixeiro.gr, Greek Law Digest, Greek Reporter, Hellas Journal by Mignatiou.com, Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κανάλι Ένα 90.4 Fm Πειραιάς, World Energy News
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΜΚΟ:
“ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.Ο.Ν.Κ. • «ΕΛΕΠΑΠ»
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων • «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ –
Νέα Σμύρνη» Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού & Οικογένειας • «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ» • «Χατζηπατέρειο» ΚΑΣΠ (Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού) • Ελληνική
Εταιρία Προστασίας της Φύσης • ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ • ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ • ΑΛΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ • ΑμΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ • Αντιμετώπιση Παιδικού
Τραύματος • Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» • Διαβάζω για τους Άλλους • Διάδρασις • Διεθνής
Διαφάνεια-Ελλάς • ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ • Δώσε Ζωή (Εταιρεία Αρωγής Παιδιών με Αναπηρία) •
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ «ΚΕΛΕΤΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ» • Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ • ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.) •
ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ-ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ • Η ΣΚΥΤΑΛΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ • ΙΑΣΙΣ • ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» • Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) • Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών (Σύλλογος
Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών) • ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ • ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ • Κέντρο
Παιδιού και Εφήβου • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
(Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) – ΕΔΡΑ • Κύκλος Προσωπικής Ανάπτυξης • ΜΕΡΙΜΝΑ • ΜΕΤΑδραση • ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑ • ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ •
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ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑΚΟΕ) •
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Η ΑΜΥΜΩΝΗ» • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & Κ.Α • Πανελλήνιος
Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών “Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ” • ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ • ΠΕΨΑΕΕ (Πανελλαδική Ένωση για
την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη)- ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της
ΠΕΨΑΕΕ • Πνοή Αγάπης • ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – FREEDOM GATE GREECE • Σ.Κ.Ε.Π. –
Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους • ΣΥΖΩΗ Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων
& Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ •
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – Η ΑΓΚΑΛΙΑ • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Θ.Ι.Ε.) • ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ •
Τεχνοδρομώ • ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ • AEPHORIA για τον άνθρωπο και το περιβάλλον •
AZA-Arid Zone Afforestation AMKE • CAMPFIRE INNOVATION • CISV Ελλάδος • ECOCITY •
ethelon ΑΜΚΕ • MDA Ελλάς • PRAKSIS • PROLEPSIS – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ • REvive Greece • The Tipping Point
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
http://csringreece.gr/forum/2018/index.php
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Πρόσκληση για επενδύσεις από την Έλενα Κουντουρά
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΦΟΡΕΙΣ “Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της
Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά προς στους επενδυτές να αξιοποιήσουν την
εκρηκτική δυναμική του ελληνικού τουρισμού, από το βήμα του 8ου συνεδρίου του Capital Link
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
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δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
tweet
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“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
• Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
• στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
• και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
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στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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Κουντουρά: "Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
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στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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Capital Link CSR Leadership Awards - Η τελετή βράβευσης και τιμητικές διακρίσεις
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την απονομή των Διεθνών «Capital Link CSR
Leadership Awards» στους κκ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ & Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ
Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το “8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ” &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων.
Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την απονομή των Διεθνών «Capital Link CSR
Leadership Awards» στους κκ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ & Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή
τους στην προώθηση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με ομιλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη.
O κ. Γιώργος Καμίνης στην ομιλία του τόνισε: Στo πλαίσιo της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και λόγω της ανάγκης σήμερα για συνεργασία, προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά μας τον
ιδιωτικό τομέα, τόσο για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους όσο και για την ανάπτυξη της
πόλης μας, κάτι που καταφέραμε μέσα από τη διαφάνεια μας αλλά και μέσω του Athens
Partnership, ενός φορέα που αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων στην πόλη, και
έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να προσελκύσουμε και να αξιοποιήσουμε 15 εκατομμύρια
ευρώ από αυτές τις επενδύσεις.
Το 2012 ήταν η χειρότερη τουριστική χρονιά λόγω πολλών αθροιστικών άσχημων συνθηκών,
αλλά το 2018 έσπασαν τα ρεκόρ των αφίξεων.
Δημιουργήθηκε επίσης ένα ψηφιακό συμβούλιο για την πόλη, με πολλές ψηφιακές εταιρείες να
συμβάλλουν σημαντικά, και προχωράμε στην ψηφιοποίηση της πόλης, τόσο στις διαδικασίες
του δήμου, στη σχέση του δήμου με τους πολίτες, αλλά και ευρύτερα στην προώθηση στην
πόλη μιας εκστρατείας ψηφιοποίησης.
Πιστεύουμε πως μέσω της ένωσης των δυνάμεων μπορούμε να πετύχουμε οικονομίες
κλίμακας, και ιδιαίτερα η Αθήνα δίνει τον τόνο, επομένως αν η Αθήνα δείξει ότι μπορούμε να
προχωρήσουμε, είναι κάτι που θα ακολουθήσει ολόκληρη η χώρα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόμενους στους
οποίους απονεμήθηκαν τα βραβεία από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στο πλαίσιο
τιμητικής τελετής.
Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, έλαβε το βραβείο από τον Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη
επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και του σημαντικού έργου της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Χαρπαντίδης, σημείωσε:
Όσο και να απολαμβάνω τη διάκριση, δεν είναι προσωπική και ανήκει σε ένα σύνολο
ανθρώπων στην εταιρεία μας. Ο τίτλος αυτός δεν αφορά μόνο την επιχειρηματικότητα, αλλά
και την ευθύνη.
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Η ευθύνη που πρέπει να δείχνουμε δεν είναι μόνο εταιρική και κοινωνική, αλλά και εθνική, και η
προσπάθεια της εταιρείας μας να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα αναγνωρίζεται
μέσω αυτής της διάκρισης.
Παράγουμε αυτήν την καινοτομία για όλον τον κόσμο και προσπαθούμε να την μοιραζόμαστε
με όλους. Στηρίζουμε και προστατεύουμε την καπνοπαραγωγή και θέλουμε να δίνουμε το
παράδειγμα για επενδύσεις στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της Ελληνικής
οικονομίας και δείχνοντας το πώς ένα απλό προϊόν μπορεί να φέρει έναν αέρα ανανέωσης και
θετικής αλλαγής σε μία αγορά και κοινωνία.
Η εταιρεία δημιουργεί μια αξία που μοιράζεται, και αλλάζουμε την ταυτότητα της εταιρείας μας
ριζικά, μια αλλαγή που κάνουμε όχι για να ακολουθήσουμε σίγουρα μονοπάτια, αλλά για να
ανοίξουμε νέες διαδρομές και να συμπαρασύρουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία να
αναπτυχθεί μαζί μας με τη σειρά της.
Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι αυτοί που δημιουργούν το μέλλον που αφήνουμε πίσω, κάτι
που κάνουμε όλοι μας για την εταιρεία και την πατρίδα.
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, από τον Αύγουστο του 2015.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Coca-Cola Hellenic, τo 1997, ως Marketing & Sales Trainee,
ενώ μετακινήθηκε στην Παπαστράτος το 2003, ως Export Manager.
Τα επόμενα χρόνια, ανέλαβε σειρά θέσεων ευθύνης στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό ― Country Manager Papastratos για τις αγορές της Κύπρου και της
Μάλτας (2004 – 2005), Group Brand Manager Papastratos (2006 – 2007), National Sales
Manager (2008-2009) και Sales & Distribution Director Papastratos (2010 – 2011).
Την τελευταία τριετία κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στο επιχειρησιακό κέντρο της Philip
Morris International στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαδοχικά στα τμήματα Στρατηγικής Πωλήσεων
(Global Sales Strategy Director, 2012 – 2013) και Καινοτόμων Προϊόντων (RRPs
Commercialization Director, 2014 - 2015).
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
από όπου και κατάγεται. Είναι κάτοχος MBA in Economics, όπως και Μ.Α. in Economics, από
το Πανεπιστήμιο του Kent (Αγγλία).
Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, έλαβε το βραβείο από τον
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προωθηση του ελληνικού πολιτισμού,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Κυριακού, σημείωσε:
“Εμείς στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε
από το παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε
ποτέ την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας.
Το DNA μας καθορίστηκε από την προσήλωσή του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης κι επιρροής, όπως άλλοι
. Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
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ηπείρους.
Τα προγράμματα μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρίες στις οποίες έχουμε επενδύσει, σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το ‘Απόλλων 13’, ο ‘Κώδικας Ντα Βίντσι’ με τον Tom Hanks
και το “Beautiful Mind” με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της Έμμεσης Προσφοράς, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Παράλληλα, οι άνθρωποι του Antenna έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένες εκπομπές που
ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάδειξη ανθρωπιστικών οργανισμών και φορέων. Σ’ αυτό το
πλαίσιο έχουμε μεταδώσει περισσότερες από 1800 τέτοιες εκπομπές, υποστηρίζοντας πάνω
από 700 φορείς και παράλληλα έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις
προσφοράς.
Η αποψινή σας βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα.
Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά.
Ο κ. Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και Πρόεδρος στην “K Group”, τον Όμιλο εταιριών
που ανήκει στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή επιχείρηση με μεγάλη
οικογενειακή παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή
Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας κι άλλες επενδύσεις.
O Θοδωρής Κυριακού έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ,
προσδίδοντάς του μοναδική αξία μέσω οικονομικής πειθαρχίας και επενδυτικής
διορατικότητας.
Σήμερα ο Όμιλος ANTENNA δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία
με επενδύσεις στην ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, τα ψηφιακά Media, το ηλεκτρονικό
εμπόριο, τις τηλεοπτικές παραγωγές, το ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία.
Επίσης, ίδρυσε το Kyriakou Family Office στο Λονδίνο, όπου μια εξειδικευμένη επενδυτική
ομάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε, στις εταιρείες Facebook, Twitter και
Spotify, από το ξεκίνημά τους, πολύ προτού γίνουν γνωστές στο ευρύτερο κοινό.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Georgetown University με πτυχία στο International Business
και Physics και βραβευμένος με το Treado Medal for Physics.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της παγκόσμιας
επενδυτικής τράπεζας Raine Holdings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που επικεντρώνεται στους
κλάδους της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. Η Raine Holdings,
στην οποία ο όμιλος Antenna είναι σημαντικός επενδυτής, διαχειρίζεται τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια Raine Partners και Raine Venture Partners, που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες,
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στα media, στη ψυχαγωγία, και στο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.
Επιπλέον, ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέλος του Advisory Board of Cambridge University’s
Center for International Business & Management (CIBAM) και μέλος του Business Advisory
Council of the MBA International Program στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίσης, είναι πιλότος ελικοπτέρων και αεροπλάνων.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού γεννήθηκε το 1974. Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Μπιθαρά και
έχουν μία κόρη, τη Σοφιάννα.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ:
Υπό την αιγίδα: του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του
Δήμου Αθηναίων
Με την υποστήριξη: της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
Παγκόσμιος Χρυσός Χορηγός: EY
Κορυφαίοι Χορηγοί: Ελληνικά Πετρέλαια, Libra Group, OTE, Παπαστράτος
Μεγάλοι Χορηγοί: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Andromeda Group, Εθνική Πανγαία, Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού- www.visitgreece.gr, ICAP Group, Ροδούλα
Υποστηρικτές Χορηγοί: Couniniotis, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Enterprise Greece, FrieslandCampina /
ΝΟΥΝΟΥ, ΜΕΓΑ
Χορηγός Coffee Break: Illy Iperespresso - Machine & Capsule – Kafea Terra Food & Drinks,
Papadopoulos
Μουσική Επένδυση: Μενέλαος Κανάκης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Μουσικοσυνθέτης
Φορείς Υποστήριξης: AFI (Action Finance Initiative), BCA, Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών,
Hellenic Start Up Association, HELMEPA, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Κέντρο
Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ),
Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο, Endeavor Greece, Envolve Entrepreneurship, Ένωση
Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Ινστιτούτο
Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Propeller Club, Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, ΣΑΚΑ - Σύλλογος
Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού, Σύνδεσμος ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ &
Ε.Π.Ε., The Home Project
Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building
Green, COSMOS Hellenic Public Radio, Εφημερίς Δημοπρασιών, Economia, ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΗΡΥΞ, epixeiro.gr, Greek Law Digest, Greek Reporter, Hellas Journal by Mignatiou.com, Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κανάλι Ένα 90.4 Fm Πειραιάς, World Energy News
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΜΚΟ:
"ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.Ο.Ν.Κ. • «ΕΛΕΠΑΠ»
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων • «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Νέα Σμύρνη» Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού & Οικογένειας • «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ» • «Χατζηπατέρειο» ΚΑΣΠ (Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού) • Ελληνική
Εταιρία Προστασίας της Φύσης • ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ • ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ • ΑΛΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ • ΑμΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ • Αντιμετώπιση Παιδικού
Τραύματος • Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» • Διαβάζω για τους Άλλους • Διάδρασις • Διεθνής
Διαφάνεια-Ελλάς • ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ • Δώσε Ζωή (Εταιρεία Αρωγής Παιδιών με Αναπηρία) •
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ «ΚΕΛΕΤΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ» • Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ • ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.) •
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ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ-ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ • Η ΣΚΥΤΑΛΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ • ΙΑΣΙΣ • ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» • Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) • Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών (Σύλλογος
Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών) • ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ • ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ • Κέντρο
Παιδιού και Εφήβου • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
(Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) – ΕΔΡΑ • Κύκλος Προσωπικής Ανάπτυξης • ΜΕΡΙΜΝΑ • ΜΕΤΑδραση • ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑ • ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ •
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑΚΟΕ) •
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Η ΑΜΥΜΩΝΗ» • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & Κ.Α • Πανελλήνιος
Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών "Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ" • ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ • ΠΕΨΑΕΕ (Πανελλαδική Ένωση για
την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη)- ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της
ΠΕΨΑΕΕ • Πνοή Αγάπης • ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - FREEDOM GATE GREECE • Σ.Κ.Ε.Π. Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους • ΣΥΖΩΗ Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων
& Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ •
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - Η ΑΓΚΑΛΙΑ • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Θ.Ι.Ε.) • ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ •
Τεχνοδρομώ • ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ • AEPHORIA για τον άνθρωπο και το περιβάλλον •
AZA-Arid Zone Afforestation AMKE • CAMPFIRE INNOVATION • CISV Ελλάδος • ECOCITY •
ethelon ΑΜΚΕ • MDA Ελλάς • PRAKSIS • PROLEPSIS - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ • REvive Greece • The Tipping Point
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το “8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση
της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ” & ΕΚΘΕΣΗ Έργου
Φορέων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το “8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ” &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων. Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την απονομή των
Διεθνών «Capital Link CSR Leadership Awards» στους κκ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο &
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ & Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου
ΑΝΤΕΝΝΑ.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή
τους στην προώθηση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με ομιλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη.
O κ. Γιώργος Καμίνης στην ομιλία του τόνισε: Στo πλαίσιo της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και λόγω της ανάγκης σήμερα για συνεργασία, προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά μας τον
ιδιωτικό τομέα, τόσο για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους όσο και για την ανάπτυξη της
πόλης μας, κάτι που καταφέραμε μέσα από τη διαφάνεια μας αλλά και μέσω του Athens
Partnership, ενός φορέα που αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων στην πόλη, και
έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να προσελκύσουμε και να αξιοποιήσουμε 15 εκατομμύρια
ευρώ από αυτές τις επενδύσεις. Το 2012 ήταν η χειρότερη τουριστική χρονιά λόγω πολλών
αθροιστικών άσχημων συνθηκών, αλλά το 2018 έσπασαν τα ρεκόρ των αφίξεων.
Δημιουργήθηκε επίσης ένα ψηφιακό συμβούλιο για την πόλη, με πολλές ψηφιακές εταιρείες να
συμβάλλουν σημαντικά, και προχωράμε στην ψηφιοποίηση της πόλης, τόσο στις διαδικασίες
του δήμου, στη σχέση του δήμου με τους πολίτες, αλλά και ευρύτερα στην προώθηση στην
πόλη μιας εκστρατείας ψηφιοποίησης. Πιστεύουμε πως μέσω της ένωσης των δυνάμεων
μπορούμε να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας, και ιδιαίτερα η Αθήνα δίνει τον τόνο, επομένως
αν η Αθήνα δείξει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι κάτι που θα ακολουθήσει ολόκληρη η
χώρα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόμενους στους
οποίους απονεμήθηκαν τα βραβεία από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στο πλαίσιο
τιμητικής τελετής.
Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, έλαβε το βραβείο από τον Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη
επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και του σημαντικού έργου της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Χαρπαντίδης, σημείωσε:
Όσο και να απολαμβάνω τη διάκριση, δεν είναι προσωπική και ανήκει σε ένα σύνολο
ανθρώπων στην εταιρεία μας. Ο τίτλος αυτός δεν αφορά μόνο την επιχειρηματικότητα, αλλά
και την ευθύνη. Η ευθύνη που πρέπει να δείχνουμε δεν είναι μόνο εταιρική και κοινωνική, αλλά
και εθνική, και η προσπάθεια της εταιρείας μας να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα
αναγνωρίζεται μέσω αυτής της διάκρισης. Παράγουμε αυτήν την καινοτομία για όλον τον κόσμο
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και προσπαθούμε να την μοιραζόμαστε με όλους. Στηρίζουμε και προστατεύουμε την
καπνοπαραγωγή και θέλουμε να δίνουμε το παράδειγμα για επενδύσεις στη χώρα μας,
αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας και δείχνοντας το πώς ένα απλό
προϊόν μπορεί να φέρει έναν αέρα ανανέωσης και θετικής αλλαγής σε μία αγορά και κοινωνία.
Η εταιρεία δημιουργεί μια αξία που μοιράζεται, και αλλάζουμε την ταυτότητα της εταιρείας μας
ριζικά, μια αλλαγή που κάνουμε όχι για να ακολουθήσουμε σίγουρα μονοπάτια, αλλά για να
ανοίξουμε νέες διαδρομές και να συμπαρασύρουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία να
αναπτυχθεί μαζί μας με τη σειρά της. Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι αυτοί που δημιουργούν
το μέλλον που αφήνουμε πίσω, κάτι που κάνουμε όλοι μας για την εταιρεία και την πατρίδα.
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, από τον Αύγουστο του 2015.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Coca-Cola Hellenic, τo 1997, ως Marketing & Sales Trainee,
ενώ μετακινήθηκε στην Παπαστράτος το 2003, ως Export Manager. Τα επόμενα χρόνια,
ανέλαβε σειρά θέσεων ευθύνης στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό ― Country Manager Papastratos για τις αγορές της Κύπρου και της Μάλτας (2004 –
2005), Group Brand Manager Papastratos (2006 – 2007), National Sales Manager
(2008-2009) και Sales & Distribution Director Papastratos (2010 – 2011).
Την τελευταία τριετία κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στο επιχειρησιακό κέντρο της Philip
Morris International στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαδοχικά στα τμήματα Στρατηγικής Πωλήσεων
(Global Sales Strategy Director, 2012 – 2013) και Καινοτόμων Προϊόντων (RRPs
Commercialization Director, 2014 - 2015).
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
από όπου και κατάγεται. Είναι κάτοχος MBA in Economics, όπως και Μ.Α. in Economics, από
το Πανεπιστήμιο του Kent (Αγγλία).
Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, έλαβε το βραβείο από τον
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προωθηση του ελληνικού πολιτισμού,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Κυριακού, σημείωσε:
“Εμείς στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε
από το παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε
ποτέ την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την
προσήλωσή του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης κι επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματα μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρίες στις οποίες έχουμε επενδύσει, σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
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χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το ‘Απόλλων 13’, ο ‘Κώδικας Ντα Βίντσι’ με τον Tom Hanks
και το “Beautiful Mind” με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της Έμμεσης Προσφοράς, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Παράλληλα, οι άνθρωποι του Antenna έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένες εκπομπές που
ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάδειξη ανθρωπιστικών οργανισμών και φορέων. Σ’ αυτό το
πλαίσιο έχουμε μεταδώσει περισσότερες από 1800 τέτοιες εκπομπές, υποστηρίζοντας πάνω
από 700 φορείς και παράλληλα έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις
προσφοράς.
Η αποψινή σας βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα.
Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά.
Ο κ. Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και Πρόεδρος στην “K Group”, τον Όμιλο εταιριών
που ανήκει στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή επιχείρηση με μεγάλη
οικογενειακή παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή
Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας κι άλλες επενδύσεις.
O Θοδωρής Κυριακού έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ,
προσδίδοντάς του μοναδική αξία μέσω οικονομικής πειθαρχίας και επενδυτικής
διορατικότητας. Σήμερα ο Όμιλος ANTENNA δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και
την Αυστραλία με επενδύσεις στην ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, τα ψηφιακά Media,
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τηλεοπτικές παραγωγές, το ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία.
Επίσης, ίδρυσε το Kyriakou Family Office στο Λονδίνο, όπου μια εξειδικευμένη επενδυτική
ομάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε, στις εταιρείες Facebook, Twitter και
Spotify, από το ξεκίνημά τους, πολύ προτού γίνουν γνωστές στο ευρύτερο κοινό.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Georgetown University με πτυχία στο International Business
και Physics και βραβευμένος με το Treado Medal for Physics.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της παγκόσμιας
επενδυτικής τράπεζας Raine Holdings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που επικεντρώνεται στους
κλάδους της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. Η Raine Holdings,
στην οποία ο όμιλος Antenna είναι σημαντικός επενδυτής, διαχειρίζεται τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια Raine Partners και Raine Venture Partners, που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες,
στα media, στη ψυχαγωγία, και στο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.
Επιπλέον, ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέλος του Advisory Board of Cambridge University’s
Center for International Business & Management (CIBAM) και μέλος του Business Advisory
Council of the MBA International Program στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίσης, είναι πιλότος ελικοπτέρων και αεροπλάνων.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού γεννήθηκε το 1974. Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Μπιθαρά και
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έχουν μία κόρη, τη Σοφιάννα.
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Capital Link CSR Leadership Awards
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ κ.κ.
Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
&
Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το “8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ” &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων. Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την απονομή των
Διεθνών «Capital Link CSR Leadership Awards» στους κκ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο &
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ & Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου
ΑΝΤΕΝΝΑ.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή
τους στην προώθηση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με ομιλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη.
O κ. Γιώργος Καμίνης στην ομιλία του τόνισε: Στo πλαίσιo της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και λόγω της ανάγκης σήμερα για συνεργασία, προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά μας τον
ιδιωτικό τομέα, τόσο για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους όσο και για την ανάπτυξη της
πόλης μας, κάτι που καταφέραμε μέσα από τη διαφάνεια μας αλλά και μέσω του Athens
Partnership, ενός φορέα που αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων στην πόλη, και
έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να προσελκύσουμε και να αξιοποιήσουμε 15 εκατομμύρια
ευρώ από αυτές τις επενδύσεις. Το 2012 ήταν η χειρότερη τουριστική χρονιά λόγω πολλών
αθροιστικών άσχημων συνθηκών, αλλά το 2018 έσπασαν τα ρεκόρ των αφίξεων.
Δημιουργήθηκε επίσης ένα ψηφιακό συμβούλιο για την πόλη, με πολλές ψηφιακές εταιρείες να
συμβάλλουν σημαντικά, και προχωράμε στην ψηφιοποίηση της πόλης, τόσο στις διαδικασίες
του δήμου, στη σχέση του δήμου με τους πολίτες, αλλά και ευρύτερα στην προώθηση στην
πόλη μιας εκστρατείας ψηφιοποίησης. Πιστεύουμε πως μέσω της ένωσης των δυνάμεων
μπορούμε να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας, και ιδιαίτερα η Αθήνα δίνει τον τόνο, επομένως
αν η Αθήνα δείξει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι κάτι που θα ακολουθήσει ολόκληρη η
χώρα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόμενους στους
οποίους απονεμήθηκαν τα βραβεία από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στο πλαίσιο
τιμητικής τελετής.
Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,
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θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, έλαβε το βραβείο από τον Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη
επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και του σημαντικού έργου της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Χαρπαντίδης, σημείωσε:
Όσο και να απολαμβάνω τη διάκριση, δεν είναι προσωπική και ανήκει σε ένα σύνολο
ανθρώπων στην εταιρεία μας. Ο τίτλος αυτός δεν αφορά μόνο την επιχειρηματικότητα, αλλά
και την ευθύνη. Η ευθύνη που πρέπει να δείχνουμε δεν είναι μόνο εταιρική και κοινωνική, αλλά
και εθνική, και η προσπάθεια της εταιρείας μας να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα
αναγνωρίζεται μέσω αυτής της διάκρισης. Παράγουμε αυτήν την καινοτομία για όλον τον κόσμο
και προσπαθούμε να την μοιραζόμαστε με όλους. Στηρίζουμε και προστατεύουμε την
καπνοπαραγωγή και θέλουμε να δίνουμε το παράδειγμα για επενδύσεις στη χώρα μας,
αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας και δείχνοντας το πώς ένα απλό
προϊόν μπορεί να φέρει έναν αέρα ανανέωσης και θετικής αλλαγής σε μία αγορά και κοινωνία.
Η εταιρεία δημιουργεί μια αξία που μοιράζεται, και αλλάζουμε την ταυτότητα της εταιρείας μας
ριζικά, μια αλλαγή που κάνουμε όχι για να ακολουθήσουμε σίγουρα μονοπάτια, αλλά για να
ανοίξουμε νέες διαδρομές και να συμπαρασύρουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία να
αναπτυχθεί μαζί μας με τη σειρά της. Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι αυτοί που δημιουργούν
το μέλλον που αφήνουμε πίσω, κάτι που κάνουμε όλοι μας για την εταιρεία και την πατρίδα.
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, από τον Αύγουστο του 2015.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Coca-Cola Hellenic, τo 1997, ως Marketing & Sales Trainee,
ενώ μετακινήθηκε στην Παπαστράτος το 2003, ως Export Manager. Τα επόμενα χρόνια,
ανέλαβε σειρά θέσεων ευθύνης στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό ― Country Manager Papastratos για τις αγορές της Κύπρου και της Μάλτας (2004 –
2005), Group Brand Manager Papastratos (2006 – 2007), National Sales Manager
(2008-2009) και Sales & Distribution Director Papastratos (2010 – 2011).
Την τελευταία τριετία κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στο επιχειρησιακό κέντρο της Philip
Morris International στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαδοχικά στα τμήματα Στρατηγικής Πωλήσεων
(Global Sales Strategy Director, 2012 – 2013) και Καινοτόμων Προϊόντων (RRPs
Commercialization Director, 2014 - 2015).
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
από όπου και κατάγεται. Είναι κάτοχος MBA in Economics, όπως και Μ.Α. in Economics, από
το Πανεπιστήμιο του Kent (Αγγλία).

Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, έλαβε το βραβείο από τον
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
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συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προωθηση του ελληνικού πολιτισμού,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Κυριακού, σημείωσε:
“Εμείς στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε
από το παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε
ποτέ την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την
προσήλωσή του στην κοινωνία και στον άνθρωπο. Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για
εξασφάλιση δύναμης κι επιρροής, όπως άλλοι. Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί
αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην
κοινωνία. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Απασχολεί άμεσα
περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3 ηπείρους. Τα
προγράμματα μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια μέσω καλωδιακών και
δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση. Οι εταιρίες στις οποίες έχουμε επενδύσει, σήμερα,
δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40 χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές
εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter, και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά
τους. Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood,
όπως η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που
έχουν τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το ‘Απόλλων 13’, ο ‘Κώδικας Ντα Βίντσι’ με τον Tom
Hanks και το “Beautiful Mind” με τον Russell Crowe και πολλές άλλες. Αλλά, όσο μεγαλώνει ο
Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη μας απέναντι στην
κοινωνία. Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν. Εκτός όμως της Έμμεσης
Προσφοράς, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να προσπαθούμε να συνδέουμε τα
θέματα που παρουσιάζουμε με πράξεις άμεσης κοινωνικής υποστήριξης, ώστε να
ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Παράλληλα, οι άνθρωποι του Antenna έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένες εκπομπές που
ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάδειξη ανθρωπιστικών οργανισμών και φορέων. Σ’ αυτό το
πλαίσιο έχουμε μεταδώσει περισσότερες από 1800 τέτοιες εκπομπές, υποστηρίζοντας πάνω
από 700 φορείς και παράλληλα έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις
προσφοράς. Η αποψινή σας βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της
προσφοράς ακόμη ψηλότερα. Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ
θερμά".
Ο κ. Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και Πρόεδρος στην “K Group”, τον Όμιλο εταιριών
που ανήκει στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή επιχείρηση με μεγάλη
οικογενειακή παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή
Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας κι άλλες επενδύσεις.
O Θοδωρής Κυριακού έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ,
προσδίδοντάς του μοναδική αξία μέσω οικονομικής πειθαρχίας και επενδυτικής
διορατικότητας. Σήμερα ο Όμιλος ANTENNA δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και
την Αυστραλία με επενδύσεις στην ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, τα ψηφιακά Media,
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το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τηλεοπτικές παραγωγές, το ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία.
Επίσης, ίδρυσε το Kyriakou Family Office στο Λονδίνο, όπου μια εξειδικευμένη επενδυτική
ομάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε, στις εταιρείες Facebook, Twitter και
Spotify, από το ξεκίνημά τους, πολύ προτού γίνουν γνωστές στο ευρύτερο κοινό.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Georgetown University με πτυχία στο International Business
και Physics και βραβευμένος με το Treado Medal for Physics.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της παγκόσμιας
επενδυτικής τράπεζας Raine Holdings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που επικεντρώνεται στους
κλάδους της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. Η Raine Holdings,
στην οποία ο όμιλος Antenna είναι σημαντικός επενδυτής, διαχειρίζεται τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια Raine Partners και Raine Venture Partners, που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες,
στα media, στη ψυχαγωγία, και στο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.
Επιπλέον, ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέλος του Advisory Board of Cambridge University’s
Center for International Business & Management (CIBAM) και μέλος του Business Advisory
Council of the MBA International Program στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίσης, είναι πιλότος ελικοπτέρων και αεροπλάνων.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού γεννήθηκε το 1974. Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Μπιθαρά και
έχουν μία κόρη, τη Σοφιάννα.

Από αρίστερα προς τα δεξιά: κα. Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος - Capital Link, κ.
Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος – Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris
International, κ. Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος Capital Link
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Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά προς στους επενδυτές να
αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού τουρισμού, από το βήμα του 8ου
συνεδρίου του Capital Link.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
- Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
- στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
- και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
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συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
Κέρδος online
29/6/2018 15:50

http://tornosnews.gr/
Publication date: 29/06/2018 15:54
Alexa ranking (Greece): 1331
http://www.tornosnews.gr/foreis/eot/31903-proklhsh-gia-ependyseis-apo-thn-elena...

Πρόσκληση για επενδύσεις από την Έλενα Κουντουρά
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
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Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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Κουντουρά στο Capital Link - “Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
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στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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Έλενα Κουντουρά : Ο ιδιωτικός τομέας να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες
στον ελληνικό τουρισμό
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ.
Με συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε
και εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
• Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
• στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
• και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας.
Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη
στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη
κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
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στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.
Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην επιχειρηματικότητα, την
απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και την κοινωνική πρόοδο
και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
Share this...
Tags‘Ελενα Κουντουράελλάδαεπενδύσειςτουρισμόςυπουργός τουρισμού
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Κάλεσμα Κουντουρά για επενδύσεις στον τουρισμό
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά προς στους επενδυτές να
αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού τουρισμού, από το βήμα του 8ου
συνεδρίου του Capital Link.
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια - Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης, - στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών
αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων, - και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της
κερδοφορίας των επιχειρήσεων, καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας
καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας προς την ανάπτυξη. Το 2018, τόνισε η κα
Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε
όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της τουριστικής πολιτικής σε
ορίζοντα τετραετίας. «Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική
ανάπτυξη και σε αυτή τη νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη
που δημιουργεί οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς
φροντίζουμε αυτή την μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε
ακόμη περισσότερο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για
την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα
που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της
διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος
και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα
στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις,
προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αναφέρθηκε στα ειδικά
προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το χρόνο» και την
εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών. «Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία,
για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος
όλων. Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας
προσφέρουμε στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση
για επενδύσεις στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για
το μέλλον, στην επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην
οικονομική και την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά. Στο συνέδριο που
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τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ Αμερικής συμμετείχε με
πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα Καματερού και ομιλητές
εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο κ. Πίτερ
Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders Group, η κα Μαρία
Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία Kοντογούρη, Γενική
Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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Κουντουρά: Πρόσκληση προς στους επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική
δυναμική του ελληνικού τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
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Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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Κουντουρά: Διψήφια μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια:
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
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Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.

https://hellasjournal.com/
Publication date: 29/06/2018 15:17
Alexa ranking (Greece): 369
https://hellasjournal.com/2018/06/quot-o-toyrismos-einai-i-chrysi-eykairia-quot-to-...

“Ο τουρισμός είναι η χρυσή ευκαιρία”, το μήνυμα της Έλενας Κουντουρά στους
επενδυτές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
· Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
· στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
· και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
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στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
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(Ξένη δημοσίευση)- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- “Τουρισμός, η χρυσή
ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της υπ. Τουρισμού Έλενας Κουντουρά προς
στους επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού τουρισμού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γραφείο Τύπου
29.6.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”- Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας
Κουντουρά προς στους επενδυτές να αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού
τουρισμού, από το βήμα του 8ου συνεδρίου του Capital Link
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
· Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
· στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
· και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
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πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.
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Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την απονομή των Διεθνών «Capital Link CSR
Leadership Awards» στους κκ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ & Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ
Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το “8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ” &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων.
Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την απονομή των Διεθνών «Capital Link CSR
Leadership Awards» στους κκ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ & Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή
τους στην προώθηση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
O κ. Γιώργος Καμίνης στην ομιλία του τόνισε: Στo πλαίσιo της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και λόγω της ανάγκης σήμερα για συνεργασία, προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά μας τον
ιδιωτικό τομέα, τόσο για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους όσο και για την ανάπτυξη της
πόλης μας, κάτι που καταφέραμε μέσα από τη διαφάνεια μας αλλά και μέσω του Athens
Partnership, ενός φορέα που αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων στην πόλη, και
έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να προσελκύσουμε και να αξιοποιήσουμε 15 εκατομμύρια
ευρώ από αυτές τις επενδύσεις. Το 2012 ήταν η χειρότερη τουριστική χρονιά λόγω πολλών
αθροιστικών άσχημων συνθηκών, αλλά το 2018 έσπασαν τα ρεκόρ των αφίξεων.
Δημιουργήθηκε επίσης ένα ψηφιακό συμβούλιο για την πόλη, με πολλές ψηφιακές εταιρείες να
συμβάλλουν σημαντικά, και προχωράμε στην ψηφιοποίηση της πόλης, τόσο στις διαδικασίες
του δήμου, στη σχέση του δήμου με τους πολίτες, αλλά και ευρύτερα στην προώθηση στην
πόλη μιας εκστρατείας ψηφιοποίησης. Πιστεύουμε πως μέσω της ένωσης των δυνάμεων
μπορούμε να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας, και ιδιαίτερα η Αθήνα δίνει τον τόνο, επομένως
αν η Αθήνα δείξει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι κάτι που θα ακολουθήσει ολόκληρη η
χώρα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόμενους στους
οποίους απονεμήθηκαν τα βραβεία από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στο πλαίσιο
τιμητικής τελετής.
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, έλαβε το βραβείο από τον Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη
επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και του σημαντικού έργου της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Χαρπαντίδης, σημείωσε: Όσο και να απολαμβάνω τη διάκριση, δεν είναι προσωπική και
ανήκει σε ένα σύνολο ανθρώπων στην εταιρεία μας. Ο τίτλος αυτός δεν αφορά μόνο την
επιχειρηματικότητα, αλλά και την ευθύνη. Η ευθύνη που πρέπει να δείχνουμε δεν είναι μόνο
εταιρική και κοινωνική, αλλά και εθνική, και η προσπάθεια της εταιρείας μας να χτίσει ένα
καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα αναγνωρίζεται μέσω αυτής της διάκρισης. Παράγουμε αυτήν
την καινοτομία για όλον τον κόσμο και προσπαθούμε να την μοιραζόμαστε με όλους.
Στηρίζουμε και προστατεύουμε την καπνοπαραγωγή και θέλουμε να δίνουμε το παράδειγμα
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για επενδύσεις στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας και
δείχνοντας το πώς ένα απλό προϊόν μπορεί να φέρει έναν αέρα ανανέωσης και θετικής
αλλαγής σε μία αγορά και κοινωνία. Η εταιρεία δημιουργεί μια αξία που μοιράζεται, και
αλλάζουμε την ταυτότητα της εταιρείας μας ριζικά, μια αλλαγή που κάνουμε όχι για να
ακολουθήσουμε σίγουρα μονοπάτια, αλλά για να ανοίξουμε νέες διαδρομές και να
συμπαρασύρουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία να αναπτυχθεί μαζί μας με τη σειρά της.
Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι αυτοί που δημιουργούν το μέλλον που αφήνουμε πίσω, κάτι
που κάνουμε όλοι μας για την εταιρεία και την πατρίδα.
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, από τον Αύγουστο του 2015.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Coca-Cola Hellenic, τo 1997, ως Marketing & Sales Trainee,
ενώ μετακινήθηκε στην Παπαστράτος το 2003, ως Export Manager. Τα επόμενα χρόνια,
ανέλαβε σειρά θέσεων ευθύνης στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό ― Country Manager Papastratos για τις αγορές της Κύπρου και της Μάλτας (2004 –
2005), Group Brand Manager Papastratos (2006 – 2007), National Sales Manager
(2008-2009) και Sales & Distribution Director Papastratos (2010 – 2011).
Την τελευταία τριετία κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στο επιχειρησιακό κέντρο της Philip
Morris International στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαδοχικά στα τμήματα Στρατηγικής Πωλήσεων
(Global Sales Strategy Director, 2012 – 2013) και Καινοτόμων Προϊόντων (RRPs
Commercialization Director, 2014 - 2015).
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
από όπου και κατάγεται. Είναι κάτοχος MBA in Economics, όπως και Μ.Α. in Economics, από
το Πανεπιστήμιο του Kent (Αγγλία).
Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, έλαβε το βραβείο από τον
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προωθηση του ελληνικού πολιτισμού,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Κυριακού, σημείωσε: Η σημερινή βράβευση είναι πολύ σημαντική, γιατί όταν κάποιος
βραβεύεται για leadership, στην πραγματικότητα βραβεύεται η ομάδα για την προσήλωση στο
κοινό όραμα, επομένως το βραβείο αυτό το αποδέχομαι εκ μέρους όλων των ανθρώπων του
ANT1. Ο ιδρυτής μας, μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ την κοινωνία έξω από τις
δραστηριότητές μας. Ο λόγος που επενδύουμε στα media είναι γιατί αγαπάμε τη δουλειά και
μας γεμίζει το να προσφέρουμε στην κοινωνία. Αυτό που ονομάζεται εταιρική κοινωνική
ευθύνη, για εμάς είναι κοινωνική ευθύνη. Όσο μεγαλώνει ο όμιλός μας, που ξεκίνησε από ένα
απλό ραδιόφωνο στην Ελλάδα, τόσο μεγαλώνει κι η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία. Η
έμμεση προσφορά συνίσταται στο να είμαστε δίπλα στον πολίτη, με ουσιαστική ενημέρωση για
την επικαιρότητα, και με την παροχή της καλύτερης ψυχαγωγίας στον κόσμο, ο οποίος το έχει
ανάγκη. Έχουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση από το γεγονός ότι συνδέουμε τα προγράμματά
μας με φιλανθρωπικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Είναι μεγαλύτερο κίνητρο για έναν
εργαζόμενό μας το να ολοκληρώνεται μια δράση κοινωνικής προσφοράς, από ένα μπόνους η
μία προαγωγή. Αυτό που ονομάζεται ΕΚΕ, είναι για τους ανθρώπους του ΑΝΤ1 καθημερινή
τακτική και σημασία έχει αυτό που παράγουμε να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Η
βράβευση αυτή είναι πολύ μεγάλη τιμή και θέτει τον πήχη της προσφοράς ακόμη ψηλότερα.

http://www.worldenergynews.gr/
Publication date: 29/06/2018 14:08
Alexa ranking (Greece): 10374
http://www.worldenergynews.gr/index.php/2016-09-23-09-20-28/item/23682-me-a...

Ο κ. Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και Πρόεδρος στην “K Group”, τον Όμιλο εταιριών
που ανήκει στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή επιχείρηση με μεγάλη
οικογενειακή παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή
Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας κι άλλες επενδύσεις.
O Θοδωρής Κυριακού έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ,
προσδίδοντάς του μοναδική αξία μέσω οικονομικής πειθαρχίας και επενδυτικής
διορατικότητας. Σήμερα ο Όμιλος ANTENNA δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και
την Αυστραλία με επενδύσεις στην ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, τα ψηφιακά Media,
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τηλεοπτικές παραγωγές, το ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία.
Επίσης, ίδρυσε το Kyriakou Family Office στο Λονδίνο, όπου μια εξειδικευμένη επενδυτική
ομάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε, στις εταιρείες Facebook, Twitter και
Spotify, από το ξεκίνημά τους, πολύ προτού γίνουν γνωστές στο ευρύτερο κοινό.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Georgetown University με πτυχία στο International Business
και Physics και βραβευμένος με το Treado Medal for Physics.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της παγκόσμιας
επενδυτικής τράπεζας Raine Holdings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που επικεντρώνεται στους
κλάδους της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. Η Raine Holdings,
στην οποία ο όμιλος Antenna είναι σημαντικός επενδυτής, διαχειρίζεται τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια Raine Partners και Raine Venture Partners, που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες,
στα media, στη ψυχαγωγία, και στο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.
Επιπλέον, ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέλος του Advisory Board of Cambridge University’s
Center for International Business & Management (CIBAM) και μέλος του Business Advisory
Council of the MBA International Program στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίσης, είναι πιλότος ελικοπτέρων και αεροπλάνων.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού γεννήθηκε το 1974. Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Μπιθαρά και
έχουν μία κόρη, τη Σοφιάννα.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ:
Υπό την αιγίδα: του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του
Δήμου Αθηναίων
Με την υποστήριξη: της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
Παγκόσμιος Χρυσός Χορηγός: EY
Κορυφαίοι Χορηγοί: Ελληνικά Πετρέλαια, Libra Group, OTE, Παπαστράτος
Μεγάλοι Χορηγοί: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Andromeda Group, Εθνική Πανγαία, Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού- www.visitgreece.gr, ICAP Group, Ροδούλα
Υποστηρικτές Χορηγοί: Couniniotis, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Enterprise Greece, FrieslandCampina /
ΝΟΥΝΟΥ, ΜΕΓΑ
Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building
Green, COSMOS Hellenic Public Radio, Εφημερίς Δημοπρασιών, Economia, ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΗΡΥΞ, epixeiro.gr, Greek Law Digest, Greek Reporter, Hellas Journal by Mignatiou.com, Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κανάλι Ένα 90.4 Fm Πειραιάς, World Energy News
www.worldenergynews.gr
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Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το “8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ” &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων. Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την απονομή των
Διεθνών «Capital Link CSR Leadership Awards» στους κκ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο &
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ & Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου
ΑΝΤΕΝΝΑ.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή
τους στην προώθηση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με ομιλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη.
O κ. Γιώργος Καμίνης στην ομιλία του τόνισε: Στo πλαίσιo της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και λόγω της ανάγκης σήμερα για συνεργασία, προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά μας τον
ιδιωτικό τομέα, τόσο για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους όσο και για την ανάπτυξη της
πόλης μας, κάτι που καταφέραμε μέσα από τη διαφάνεια μας αλλά και μέσω του Athens
Partnership, ενός φορέα που αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων στην πόλη, και
έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να προσελκύσουμε και να αξιοποιήσουμε 15 εκατομμύρια
ευρώ από αυτές τις επενδύσεις. Το 2012 ήταν η χειρότερη τουριστική χρονιά λόγω πολλών
αθροιστικών άσχημων συνθηκών, αλλά το 2018 έσπασαν τα ρεκόρ των αφίξεων.
Δημιουργήθηκε επίσης ένα ψηφιακό συμβούλιο για την πόλη, με πολλές ψηφιακές εταιρείες να
συμβάλλουν σημαντικά, και προχωράμε στην ψηφιοποίηση της πόλης, τόσο στις διαδικασίες
του δήμου, στη σχέση του δήμου με τους πολίτες, αλλά και ευρύτερα στην προώθηση στην
πόλη μιας εκστρατείας ψηφιοποίησης. Πιστεύουμε πως μέσω της ένωσης των δυνάμεων
μπορούμε να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας, και ιδιαίτερα η Αθήνα δίνει τον τόνο, επομένως
αν η Αθήνα δείξει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι κάτι που θα ακολουθήσει ολόκληρη η
χώρα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόμενους στους
οποίους απονεμήθηκαν τα βραβεία από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στο πλαίσιο
τιμητικής τελετής.
Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, έλαβε το βραβείο από τον Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη
επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και του σημαντικού έργου της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Χαρπαντίδης, σημείωσε: Όσο και να απολαμβάνω τη διάκριση, δεν είναι προσωπική και
ανήκει σε ένα σύνολο ανθρώπων στην εταιρεία μας. Ο τίτλος αυτός δεν αφορά μόνο την
επιχειρηματικότητα, αλλά και την ευθύνη. Η ευθύνη που πρέπει να δείχνουμε δεν είναι μόνο
εταιρική και κοινωνική, αλλά και εθνική, και η προσπάθεια της εταιρείας μας να χτίσει ένα
καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα αναγνωρίζεται μέσω αυτής της διάκρισης. Παράγουμε αυτήν
την καινοτομία για όλον τον κόσμο και προσπαθούμε να την μοιραζόμαστε με όλους.
Στηρίζουμε και προστατεύουμε την καπνοπαραγωγή και θέλουμε να δίνουμε το παράδειγμα
για επενδύσεις στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας και
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δείχνοντας το πώς ένα απλό προϊόν μπορεί να φέρει έναν αέρα ανανέωσης και θετικής
αλλαγής σε μία αγορά και κοινωνία. Η εταιρεία δημιουργεί μια αξία που μοιράζεται, και
αλλάζουμε την ταυτότητα της εταιρείας μας ριζικά, μια αλλαγή που κάνουμε όχι για να
ακολουθήσουμε σίγουρα μονοπάτια, αλλά για να ανοίξουμε νέες διαδρομές και να
συμπαρασύρουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία να αναπτυχθεί μαζί μας με τη σειρά της.
Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι αυτοί που δημιουργούν το μέλλον που αφήνουμε πίσω, κάτι
που κάνουμε όλοι μας για την εταιρεία και την πατρίδα.
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, από τον Αύγουστο του 2015.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Coca-Cola Hellenic, τo 1997, ως Marketing & Sales Trainee,
ενώ μετακινήθηκε στην Παπαστράτος το 2003, ως Export Manager. Τα επόμενα χρόνια,
ανέλαβε σειρά θέσεων ευθύνης στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό ― Country Manager Papastratos για τις αγορές της Κύπρου και της Μάλτας (2004 –
2005), Group Brand Manager Papastratos (2006 – 2007), National Sales Manager
(2008-2009) και Sales & Distribution Director Papastratos (2010 – 2011).
Την τελευταία τριετία κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στο επιχειρησιακό κέντρο της Philip
Morris International στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαδοχικά στα τμήματα Στρατηγικής Πωλήσεων
(Global Sales Strategy Director, 2012 – 2013) και Καινοτόμων Προϊόντων (RRPs
Commercialization Director, 2014 – 2015).
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
από όπου και κατάγεται. Είναι κάτοχος MBA in Economics, όπως και Μ.Α. in Economics, από
το Πανεπιστήμιο του Kent (Αγγλία).
Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, έλαβε το βραβείο από τον
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προωθηση του ελληνικού πολιτισμού,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Κυριακού, σημείωσε: Η σημερινή βράβευση είναι πολύ σημαντική, γιατί όταν κάποιος
βραβεύεται για leadership, στην πραγματικότητα βραβεύεται η ομάδα για την προσήλωση στο
κοινό όραμα, επομένως το βραβείο αυτό το αποδέχομαι εκ μέρους όλων των ανθρώπων του
ANT1. Ο ιδρυτής μας, μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ την κοινωνία έξω από τις
δραστηριότητές μας. Ο λόγος που επενδύουμε στα media είναι γιατί αγαπάμε τη δουλειά και
μας γεμίζει το να προσφέρουμε στην κοινωνία. Αυτό που ονομάζεται εταιρική κοινωνική
ευθύνη, για εμάς είναι κοινωνική ευθύνη. Όσο μεγαλώνει ο όμιλός μας, που ξεκίνησε από ένα
απλό ραδιόφωνο στην Ελλάδα, τόσο μεγαλώνει κι η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία. Η
έμμεση προσφορά συνίσταται στο να είμαστε δίπλα στον πολίτη, με ουσιαστική ενημέρωση για
την επικαιρότητα, και με την παροχή της καλύτερης ψυχαγωγίας στον κόσμο, ο οποίος το έχει
ανάγκη. Έχουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση από το γεγονός ότι συνδέουμε τα προγράμματά
μας με φιλανθρωπικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Είναι μεγαλύτερο κίνητρο για έναν
εργαζόμενό μας το να ολοκληρώνεται μια δράση κοινωνικής προσφοράς, από ένα μπόνους η
μία προαγωγή. Αυτό που ονομάζεται ΕΚΕ, είναι για τους ανθρώπους του ΑΝΤ1 καθημερινή
τακτική και σημασία έχει αυτό που παράγουμε να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Η
βράβευση αυτή είναι πολύ μεγάλη τιμή και θέτει τον πήχη της προσφοράς ακόμη ψηλότερα.
Ο κ. Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και Πρόεδρος στην “K Group”, τον Όμιλο εταιριών
που ανήκει στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή επιχείρηση με μεγάλη
οικογενειακή παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή

http://buildinggreen.gr/
Publication date: 29/06/2018 13:18
Alexa ranking (Greece): 0
http://buildinggreen.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%...

Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας κι άλλες επενδύσεις.
O Θοδωρής Κυριακού έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ,
προσδίδοντάς του μοναδική αξία μέσω οικονομικής πειθαρχίας και επενδυτικής
διορατικότητας. Σήμερα ο Όμιλος ANTENNA δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και
την Αυστραλία με επενδύσεις στην ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, τα ψηφιακά Media,
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τηλεοπτικές παραγωγές, το ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία.
Επίσης, ίδρυσε το Kyriakou Family Office στο Λονδίνο, όπου μια εξειδικευμένη επενδυτική
ομάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε, στις εταιρείες Facebook, Twitter και
Spotify, από το ξεκίνημά τους, πολύ προτού γίνουν γνωστές στο ευρύτερο κοινό.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Georgetown University με πτυχία στο International Business
και Physics και βραβευμένος με το Treado Medal for Physics.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της παγκόσμιας
επενδυτικής τράπεζας Raine Holdings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που επικεντρώνεται στους
κλάδους της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. Η Raine Holdings,
στην οποία ο όμιλος Antenna είναι σημαντικός επενδυτής, διαχειρίζεται τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια Raine Partners και Raine Venture Partners, που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες,
στα media, στη ψυχαγωγία, και στο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.
Επιπλέον, ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέλος του Advisory Board of Cambridge University’s
Center for International Business & Management (CIBAM) και μέλος του Business Advisory
Council of the MBA International Program στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίσης, είναι πιλότος ελικοπτέρων και αεροπλάνων.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού γεννήθηκε το 1974. Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Μπιθαρά και
έχουν μία κόρη, τη Σοφιάννα.
από αριστερά προς τα δεξιά: κα. Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Capital Link, κ.
Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος – Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris
International, κ. Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος
– Capital Link
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ:
Υπό την αιγίδα: του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του
Δήμου Αθηναίων
Με την υποστήριξη: της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
Παγκόσμιος Χρυσός Χορηγός: EY
Κορυφαίοι Χορηγοί: Ελληνικά Πετρέλαια, Libra Group, OTE, Παπαστράτος
Μεγάλοι Χορηγοί: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Andromeda Group, Εθνική Πανγαία, Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού- www.visitgreece.gr, ICAP Group, Ροδούλα
Υποστηρικτές Χορηγοί: Couniniotis, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Enterprise Greece, FrieslandCampina /
ΝΟΥΝΟΥ, ΜΕΓΑ
Χορηγός Coffee Break: Illy Iperespresso – Machine & Capsule – Kafea Terra Food & Drinks,
Papadopoulos
Μουσική Επένδυση: Μενέλαος Κανάκης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Μουσικοσυνθέτης
Φορείς Υποστήριξης: AFI (Action Finance Initiative), BCA, Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών,
Hellenic Start Up Association, HELMEPA, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Κέντρο
Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ),
Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο, Endeavor Greece, Envolve Entrepreneurship, Ένωση
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Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Ινστιτούτο
Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Propeller Club, Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, ΣΑΚΑ – Σύλλογος
Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού, Σύνδεσμος ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ &
Ε.Π.Ε., The Home Project
Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building
Green, COSMOS Hellenic Public Radio, Εφημερίς Δημοπρασιών, Economia, ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΗΡΥΞ, epixeiro.gr, Greek Law Digest, Greek Reporter, Hellas Journal by Mignatiou.com, Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κανάλι Ένα 90.4 Fm Πειραιάς, World Energy News
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΜΚΟ:
«ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.Ο.Ν.Κ. • «ΕΛΕΠΑΠ»
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων • «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ –
Νέα Σμύρνη» Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού & Οικογένειας • «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ» • «Χατζηπατέρειο» ΚΑΣΠ (Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού) • Ελληνική
Εταιρία Προστασίας της Φύσης • ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ • ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ • ΑΛΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ • ΑμΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ • Αντιμετώπιση Παιδικού
Τραύματος • Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» • Διαβάζω για τους Άλλους • Διάδρασις • Διεθνής
Διαφάνεια-Ελλάς • ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ • Δώσε Ζωή (Εταιρεία Αρωγής Παιδιών με Αναπηρία) •
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ «ΚΕΛΕΤΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ» • Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ • ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.) •
ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ-ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ • Η ΣΚΥΤΑΛΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ • ΙΑΣΙΣ • ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» • Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) • Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών (Σύλλογος
Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών) • ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ • ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ • Κέντρο
Παιδιού και Εφήβου • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών
Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) – ΕΔΡΑ • Κύκλος Προσωπικής Ανάπτυξης • ΜΕΡΙΜΝΑ • ΜΕΤΑδραση •
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑ • ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ • ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑΚΟΕ) •
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Η ΑΜΥΜΩΝΗ» • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & Κ.Α • Πανελλήνιος
Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ» • ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ • ΠΕΨΑΕΕ (Πανελλαδική Ένωση για
την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη)- ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της
ΠΕΨΑΕΕ • Πνοή Αγάπης • ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – FREEDOM GATE GREECE • Σ.Κ.Ε.Π. –
Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους • ΣΥΖΩΗ Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων
& Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ •
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – Η ΑΓΚΑΛΙΑ • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Θ.Ι.Ε.) • ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ •
Τεχνοδρομώ • ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ • AEPHORIA για τον άνθρωπο και το περιβάλλον •
AZA-Arid Zone Afforestation AMKE • CAMPFIRE INNOVATION • CISV Ελλάδος • ECOCITY •
ethelon ΑΜΚΕ • MDA Ελλάς • PRAKSIS • PROLEPSIS – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ • REvive Greece • The Tipping Point
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
http://csringreece.gr/forum/2018/index.php
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας
(Investor Relations & Financial Communication) παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στο
τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση
στους τομείς της ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End
Funds καθώς και των ETF. Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται
στενά με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το NASDAQ και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου
καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, εστιάζοντας
στους κύριους τομείς της δραστηριότητος της.
Η Capital Link έχει ηγετική θέση διεθνώς στον τομέα των Investor Relations όσον αφορά τη
ναυτιλία συνεργαζόμενη με 25 ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες στα δύο Αμερικανικά
Χρηματιστήρια, και τα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. H Capital Link διοργανώνει
ετησίως μία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό,
Σαγκάη, Σιγκαπούρη, και από φέτος και στο Τόκυο, που αφορούν στους κύριους τομείς
δραστηριότητάς της. Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα. Τα
Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και
ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού
περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης. Τέλος, διατηρεί εξειδικευμένη ιστοσελίδα
ναυτιλίας με πληροφορίες για το σύνολο των ναυτιλιακών εισηγμένων εταιριών σε Αμερική και
Αγγλία (www.capitallinkshipping.com).
Από τον Ιανουάριο του 2011, η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τομέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δημιουργώντας το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr, μία
πρωτοποριακή ιστοσελίδα η οποία γεφυρώνει την επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των
φορέων που εκπροσωπούν τη Κοινωνία. Αποτελεί μία συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης όλων
των νέων που αφορούν στο χώρο της ΕΚΕ και δίνει βήμα και φωνή σε Συλλόγους από όλη την
Ελλάδα. Φέτος πραγματοποιείται το 8ο κατά σειρά ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ.
Παράλληλα, η Capital Link δημιούργησε το αγγλικό portal www.maritimecsr.com το οποίο
παρουσιάζει τις ενέργειες καθώς και τους κανονισμούς ΕΚΕ που ισχύουν στο χώρο της
Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο με σκοπό να λειτουργήσει ως συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης
και πληροφοριών για τα θέματα της ΕΚΕ σ’ ένα ευρύ ναυτιλιακό κοινό. Επιπλέον η Capital
Link διοργανώνει στο Λονδίνο το Ετήσιο Ναυτιλιακό και Offshore Συνέδριο. Το 8ο Ετήσιο
Operational Excellence in Shipping – Best Industry Practices Forum έχει προγραμματιστεί για
τις 30 Οκτωβρίου 2018, στην Αθήνα.
Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars με έμφαση σε επενδυτικές
στρατηγικές, σε διάφορους τομείς και κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική
κοινότητα και εταιρικές παρουσιάσεις. Η παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ της Capital Link
ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα, με
διάρκεια πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται το κάθε γεγονός,
καθιστώντας ένα συνεχές σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά
Ναυτιλιακά Βραβεία Lloyds’s List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance,
το 2016 από το περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το
Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο AHI στην Washington.
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Πως θα συντελεστεί η διεθνοποίηση του ελληνικού επιχειρείν
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πώς μπορεί τελικά να συντελεσθεί η ανάδειξη της σημασίας της διεθνοποίησης του ελληνικού
επιχειρείν και πώς μπορεί η διεθνοποίηση να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη της χώρας μας, μέσα από την προσέλκυση ξένων παραγωγικών επενδύσεων; Τα
δύο αυτά καίρια αλλά και διαχρονικά ερωτήματα αποπειράθηκαν να απαντήσουν την Πέμπτη
28 Ιουνίου στο πλαίσιο του 8ου ετήσιου συνέδριου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Capital
Link Forum με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας- Μία νέα διάσταση
ΕΚΕ».
Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κ. Κατερίνα Παναγοπούλου, Ειδική Σύμβουλος του
Πρωθυπουργού για θέματα Ελληνισμού της Διασποράς, επεσήμανε ότι στόχος για όλους τους
φορείς και κυβερνητικούς ετέρους αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία μπορεί
να επιτευχθεί μόνο μέσω της διεθνοποίησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Σύμφωνα με την κ. Παναγοπούλου το ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών επί του
παγκόσμιου ΑΕΠ είναι της τάξεως του 28%, συγκριτικά με το 11% του 1960 και το ποσοστό
των ξένων άμεσων επενδύσεων επί του παγκόσμιου ΑΕΠ είναι στο 3%, σε σχέση με το 0,4%
το 1970, στοιχεία που αποδεικνύουν την ισχυροποίηση της διεθνοποίησης για το ελληνικό
εμπόριο.
Ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει, όπως ανέφερε η κ. Παναγοπούλου, μία
εσωστρεφώς δομημένη οικονομία με τις εξαγωγές της να καταλαμβάνουν το 30,2% του ΑΕΠ
της, συγκριτικά με το 45,7% των συνολικών εξαγωγών της Ευρωζώνης επί του αντίστοιχου
ΑΕΠ.
Στο 8ο ετήσιο συνέδριο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Capital Link Forum συμμετείχε και ο
Δρ Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank και πρόεδρος του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο οποίος στο πλαίσιο μιας
πρόσφατης μελέτης της Eurobank αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά σχέδια στους τομείς της
ενέργειας, του τουρισμού και των logistics στην Ελλάδα, καθώς και στη συνεισφορά τους στο
ΑΕΠ της. Αναφορικά με την ενέργεια και τον τουρισμό, δύο στρατηγικούς οικονομικούς τομείς
της Ελλάδας, ο κ. Αναστασάτος επεσήμανε ότι όχι μόνο προσελκύουν έντονο επενδυτικό
ενδιαφέρον αλλά επιπρόσθετα υποστηρίζουν προοπτικές για συνέργειες με επιχειρήσεις στο
εξωτερικό και συντελούν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και φάσματος για την χώρα μας,
γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας,
Στο πλαίσιο της μελέτης της Eurobank με αντικείμενο έργα μεγάλης κλίμακας στους τομείς της
ενέργειας, του τουρισμού και των logistics στην χώρα μας, ο κ. Αναστασάτος ανέφερε ότι η
αξία των έργων που αφορούν την ενέργεια και τον τουρισμό αγγίζει τα 20 δις ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό τοπίο της Ελλάδας σημαντικές ήταν οι παραινέσεις του Πρέσβη
των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt, ο οποίος τόνισε ότι η χώρα μας έχει τις
προοπτικές να αποτελέσει έναν περιφερειακό ενεργειακό κόμβο ο οποίος θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη της οικονομίας και στη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας της χώρας. Ο
τομέας της ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Pyatt αποτελεί σημαντικό αντικείμενο
ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές. Ο κ. Pyatt δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στον Διαδρατικό Αγωγό φυσικού αερίου (TAP), ο οποίος θα ξεκινάει
από τους Κήπους του Έβρου και θα καταλήγει στις ακτές της Αδριατικής, συνεισφέροντας
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης
και στις δυνατότητες να εφοδιάζονται άλλες ευρωπαϊκές χώρες με φυσικό αέριο μέσω της
Ελλάδας.
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Δελτίο ειδήσεων στις 24:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αιματηρή επίθεση σε γραφεία εφημερίδας στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 4 νεκροί από
πυρά στα γραφεία της Capital Gazzete σύμφωνα με το CBS,που επικαλέστηκε δύο ανώνυμες
πηγές.
Εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα. Ο φερόμενος ως δράστης είναι ήδη στα χέρια
των Αρχών. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Για την κατάσταση ενημερώθηκε ο
πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.
Τουσκ και Γιούνκερ ακύρωσαν τη συνέντευξη Τύπου στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών για
το μεταναστευτικό, μετά το βέτο του Τζουζέπε Κόντε στο κείμενο των συμπερασμάτων.
Η Γαλλία και ορισμένα ακόμη κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησαν σε μια νέα
διατύπωση των συμπερασμάτων για τη μετανάστευση σύμφωνα με Γάλλο διπλωμάτη.
Ιταλοί αξιωματούχοι έκαναν από νωρίς στοχευμένες διαρροές ξεκαθαρίζοντας ότι η Ιταλία
επιθυμεί όσοι μετανάστες φτάνουν στις ακτές της να μοιράζονται σε όλες τις χώρες. Αυτό
πρακτικά σημαίνει την κατάργηση του κανονισμού του Δουβλίνου, κάτι στο οποίο αναφέρθηκαν
και άλλοι συμμετέχοντες στην Σύνοδο.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εντός δύο ημερών καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη
διαχείριση των ροών αλλά και των αιτημάτων ασύλου.
Την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των κρατών που δέχονται περισσότερους πρόσφυγες,
υπογράμμισε η Άνγκελα Μέρκελ.
Ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Γερμανίδα Καγκελάριο να δεχτεί
πίσω αιτούντες άσυλο σύμφωνα τους Financial Times, που φιλοξενούν συνέντευξη του Αλέξη
Τσίπρα.
Μη αξιόπιστο συνομιλητή όταν μιλάει για το προσφυγικό χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
«Από το Go back κυρία Μέρκελ στο ό,τι θέλει η κυρία Μέρκελ» σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής
κάνοντας λόγο για πολλαπλώς επικίνδυνη ενέργεια.
Η συμφωνία με την ΠΓΔΜ και το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην
Τουρκία στην ατζέντα της συνάντησης Τσίπρα – Στόλτενμπεργκ στο περιθώριο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ είπε στον πρωθυπουργό ότι θα καταβάλλει «κάθε δυνατή προσπάθεια» για
την απελευθέρωση των ελλήνων στρατιωτικών.
Την ώρα που ο κ Τσίπρας χαρακτήριζε “δημαγωγούς” όσους αντιτάχθηκαν στη συμφωνία που
υπέγραψε στις Πρέσπες, ο κ. Ζάεφ πανηγύριζε για την “πλήρη και διεθνώς πλέον
αναγνωρισμένη Μακεδονική εθνική ταυτότητα” των συμπατριωτών του, σχολίασε η ΝΔ.
«Η ακολουθούμενη πολιτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ονοματολογικό «νομιμοποιεί
τα περιθωριακά φαινόμενα», σχολίασε» ο Δημήτρης Τζανακόπουλος .
Έχουμε τις δεσμεύσεις των Ευρωπαίων ότι θα παρακολουθούν την πορεία του ελληνικού
χρέους και θα λάβουν πρόσθετα μέτρα αν χρειαστεί, δήλωσε ο Τζέρι Ράις.
Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τις
επιφυλάξεις της Κριστίν Λαηκάρντ αναφορικά με την μακροχρόνια προοπτική της βιωσιμότητας
του χρέους.
Ομόφωνα αθώοι η Ηριάννα και ο Περικλής, οι οποίοι, πρωτοδίκως, είχαν καταδικαστεί σε
κάθειρξη 13 ετών.
«Σήμερα αποκαταστάθηκε μια μεγάλη αδικία απέναντι σε δύο νέους ανθρώπους», έγραψε με
ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός.
Η αθωωτική απόφαση για την Ηριάννα και τον Περικλή δεν μπορεί να ξεπλύνει τις σοβαρές
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ευθύνες της κυβέρνησης, σχολίασε το ΚΚΕ.
Διυπουργική σύσκεψη για την κατάσταση στην Μάνδρα το πρωί ,στο υπουργείο Εσωτερικών .
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ενισχύσουν τη στρατηγική τους σχέση με την Ελλάδα και να
εμβαθύνει ο διάλογος μεταξύ των δύο κυβερνήσεων δήλωσε ο Τζέφρι Πάιατ, στην παρουσίαση
έκθεσης για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Η ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2018 αλλά και η έξοδός μας από τα μνημόνια σηματοδοτούν το
τέλος της κρίσης. Πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας» είπε στο συνέδριο
Capital Link ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας.
Την συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας και την
συμβολή της στο Δήμο Αθηναίων εξήρε ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης κατά την
ομιλία του στο ίδιο συνέδριο.
«Στον Αθήνα 9.84 πιστεύουμε ότι η συνταγματικά κατοχυρωμένη αξία που προσδιορίζεται με
τον όρο ενημέρωση εμπεριέχει την στιβαρή για κάθε Δημοκρατία, έννοια της κοινωνικής
ευθύνης» δήλωσε η γενική διευθύντρια του σταθμού, Νόνη Καραγιάννη.
Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή Ζωγράφου δίνει νέα τροπή στην δολοφονία του
δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Οι δράστες άφησαν σημείωμα στο οποίο υποστηρίζουν ότι
και οι ίδιοι δεν ήταν εκτελεστές αλλά θύματα.
Μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών εξετάσεων σε
γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Από τις 5 έως τις 16 Ιουλίου, η υποβολή των
μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων.
Αθλητισμός
Στο ρυθμό του Μουντιάλ…
Το Βέλγιο επικράτησε με 1-0 της Αγγλίας και τερμάτισε στη πρώτη θέση του 7ου ομίλου στο
Μουντιάλ, ενώ για τον ίδιο όμιλο η Τυνησία κέρδισε 2-1 τον Παναμά.
Καιρός
Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές
ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα
δυτικά βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς κελσιου.
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TO “8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link “Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το “8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link “Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ” &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού
και του Δήμου Αθηναίων. Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την απονομή των
Διεθνών «Capital Link CSR Leadership Awards» στους κκ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο &
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ & Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου
ΑΝΤΕΝΝΑ.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή
τους στην προώθηση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με ομιλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη.
O κ. Γιώργος Καμίνης στην ομιλία του τόνισε: Στo πλαίσιo της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και λόγω της ανάγκης σήμερα για συνεργασία, προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά μας τον
ιδιωτικό τομέα, τόσο για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους όσο και για την ανάπτυξη της
πόλης μας, κάτι που καταφέραμε μέσα από τη διαφάνεια μας αλλά και μέσω του Athens
Partnership, ενός φορέα που αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων στην πόλη, και
έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να προσελκύσουμε και να αξιοποιήσουμε 15 εκατομμύρια
ευρώ από αυτές τις επενδύσεις. Το 2012 ήταν η χειρότερη τουριστική χρονιά λόγω πολλών
αθροιστικών άσχημων συνθηκών, αλλά το 2018 έσπασαν τα ρεκόρ των αφίξεων.
Δημιουργήθηκε επίσης ένα ψηφιακό συμβούλιο για την πόλη, με πολλές ψηφιακές εταιρείες να
συμβάλλουν σημαντικά, και προχωράμε στην ψηφιοποίηση της πόλης, τόσο στις διαδικασίες
του δήμου, στη σχέση του δήμου με τους πολίτες, αλλά και ευρύτερα στην προώθηση στην
πόλη μιας εκστρατείας ψηφιοποίησης. Πιστεύουμε πως μέσω της ένωσης των δυνάμεων
μπορούμε να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας, και ιδιαίτερα η Αθήνα δίνει τον τόνο, επομένως
αν η Αθήνα δείξει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι κάτι που θα ακολουθήσει ολόκληρη η
χώρα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόμενους στους
οποίους απονεμήθηκαν τα βραβεία από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στο πλαίσιο
τιμητικής τελετής.
Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, έλαβε το βραβείο από τον Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη
επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και του σημαντικού έργου της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Χαρπαντίδης, σημείωσε: Όσο και να απολαμβάνω τη διάκριση, δεν είναι προσωπική και
ανήκει σε ένα σύνολο ανθρώπων στην εταιρεία μας. Ο τίτλος αυτός δεν αφορά μόνο την
επιχειρηματικότητα, αλλά και την ευθύνη. Η ευθύνη που πρέπει να δείχνουμε δεν είναι μόνο
εταιρική και κοινωνική, αλλά και εθνική, και η προσπάθεια της εταιρείας μας να χτίσει ένα
καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα αναγνωρίζεται μέσω αυτής της διάκρισης. Παράγουμε αυτήν
την καινοτομία για όλον τον κόσμο και προσπαθούμε να την μοιραζόμαστε με όλους.
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Στηρίζουμε και προστατεύουμε την καπνοπαραγωγή και θέλουμε να δίνουμε το παράδειγμα
για επενδύσεις στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας και
δείχνοντας το πώς ένα απλό προϊόν μπορεί να φέρει έναν αέρα ανανέωσης και θετικής
αλλαγής σε μία αγορά και κοινωνία. Η εταιρεία δημιουργεί μια αξία που μοιράζεται, και
αλλάζουμε την ταυτότητα της εταιρείας μας ριζικά, μια αλλαγή που κάνουμε όχι για να
ακολουθήσουμε σίγουρα μονοπάτια, αλλά για να ανοίξουμε νέες διαδρομές και να
συμπαρασύρουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία να αναπτυχθεί μαζί μας με τη σειρά της.
Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι αυτοί που δημιουργούν το μέλλον που αφήνουμε πίσω, κάτι
που κάνουμε όλοι μας για την εταιρεία και την πατρίδα.
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, από τον Αύγουστο του 2015.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Coca-Cola Hellenic, τo 1997, ως Marketing & Sales Trainee,
ενώ μετακινήθηκε στην Παπαστράτος το 2003, ως Export Manager. Τα επόμενα χρόνια,
ανέλαβε σειρά θέσεων ευθύνης στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό ― Country Manager Papastratos για τις αγορές της Κύπρου και της Μάλτας (2004 –
2005), Group Brand Manager Papastratos (2006 – 2007), National Sales Manager
(2008-2009) και Sales & Distribution Director Papastratos (2010 – 2011).
Την τελευταία τριετία κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στο επιχειρησιακό κέντρο της Philip
Morris International στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαδοχικά στα τμήματα Στρατηγικής Πωλήσεων
(Global Sales Strategy Director, 2012 – 2013) και Καινοτόμων Προϊόντων (RRPs
Commercialization Director, 2014 – 2015).
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
από όπου και κατάγεται. Είναι κάτοχος MBA in Economics, όπως και Μ.Α. in Economics, από
το Πανεπιστήμιο του Kent (Αγγλία).
Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, έλαβε το βραβείο από τον
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προωθηση του ελληνικού πολιτισμού,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Κυριακού, σημείωσε: Η σημερινή βράβευση είναι πολύ σημαντική, γιατί όταν κάποιος
βραβεύεται για leadership, στην πραγματικότητα βραβεύεται η ομάδα για την προσήλωση στο
κοινό όραμα, επομένως το βραβείο αυτό το αποδέχομαι εκ μέρους όλων των ανθρώπων του
ANT1. Ο ιδρυτής μας, μας δίδαξε να μην αφήνουμε ποτέ την κοινωνία έξω από τις
δραστηριότητές μας. Ο λόγος που επενδύουμε στα media είναι γιατί αγαπάμε τη δουλειά και
μας γεμίζει το να προσφέρουμε στην κοινωνία. Αυτό που ονομάζεται εταιρική κοινωνική
ευθύνη, για εμάς είναι κοινωνική ευθύνη. Όσο μεγαλώνει ο όμιλός μας, που ξεκίνησε από ένα
απλό ραδιόφωνο στην Ελλάδα, τόσο μεγαλώνει κι η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία. Η
έμμεση προσφορά συνίσταται στο να είμαστε δίπλα στον πολίτη, με ουσιαστική ενημέρωση για
την επικαιρότητα, και με την παροχή της καλύτερης ψυχαγωγίας στον κόσμο, ο οποίος το έχει
ανάγκη. Έχουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση από το γεγονός ότι συνδέουμε τα προγράμματά
μας με φιλανθρωπικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Είναι μεγαλύτερο κίνητρο για έναν
εργαζόμενό μας το να ολοκληρώνεται μια δράση κοινωνικής προσφοράς, από ένα μπόνους η
μία προαγωγή. Αυτό που ονομάζεται ΕΚΕ, είναι για τους ανθρώπους του ΑΝΤ1 καθημερινή
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τακτική και σημασία έχει αυτό που παράγουμε να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Η
βράβευση αυτή είναι πολύ μεγάλη τιμή και θέτει τον πήχη της προσφοράς ακόμη ψηλότερα.
Ο κ. Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και Πρόεδρος στην “K Group”, τον Όμιλο εταιριών
που ανήκει στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή επιχείρηση με μεγάλη
οικογενειακή παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή
Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας κι άλλες επενδύσεις.
O Θοδωρής Κυριακού έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ,
προσδίδοντάς του μοναδική αξία μέσω οικονομικής πειθαρχίας και επενδυτικής
διορατικότητας. Σήμερα ο Όμιλος ANTENNA δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και
την Αυστραλία με επενδύσεις στην ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, τα ψηφιακά Media,
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τηλεοπτικές παραγωγές, το ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία.
Επίσης, ίδρυσε το Kyriakou Family Office στο Λονδίνο, όπου μια εξειδικευμένη επενδυτική
ομάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε, στις εταιρείες Facebook, Twitter και
Spotify, από το ξεκίνημά τους, πολύ προτού γίνουν γνωστές στο ευρύτερο κοινό.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Georgetown University με πτυχία στο International Business
και Physics και βραβευμένος με το Treado Medal for Physics.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της παγκόσμιας
επενδυτικής τράπεζας Raine Holdings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που επικεντρώνεται στους
κλάδους της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. Η Raine Holdings,
στην οποία ο όμιλος Antenna είναι σημαντικός επενδυτής, διαχειρίζεται τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια Raine Partners και Raine Venture Partners, που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες,
στα media, στη ψυχαγωγία, και στο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.
Επιπλέον, ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέλος του Advisory Board of Cambridge University’s
Center for International Business & Management (CIBAM) και μέλος του Business Advisory
Council of the MBA International Program στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίσης, είναι πιλότος ελικοπτέρων και αεροπλάνων.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού γεννήθηκε το 1974. Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Μπιθαρά και
έχουν μία κόρη, τη Σοφιάννα.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ:
Υπό την αιγίδα: του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του
Δήμου Αθηναίων
Με την υποστήριξη: της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
Παγκόσμιος Χρυσός Χορηγός: EY
Κορυφαίοι Χορηγοί: Ελληνικά Πετρέλαια, Libra Group, OTE, Παπαστράτος
Μεγάλοι Χορηγοί: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Andromeda Group, Εθνική Πανγαία, Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού- www.visitgreece.gr, ICAP Group, Ροδούλα
Υποστηρικτές Χορηγοί: Couniniotis, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Enterprise Greece, FrieslandCampina /
ΝΟΥΝΟΥ, ΜΕΓΑ
Χορηγός Coffee Break: Illy Iperespresso – Machine & Capsule – Kafea Terra Food & Drinks,
Papadopoulos
Μουσική Επένδυση: Μενέλαος Κανάκης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Μουσικοσυνθέτης
Φορείς Υποστήριξης: AFI (Action Finance Initiative), BCA, Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών,
Hellenic Start Up Association, HELMEPA, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Κέντρο
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Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ),
Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο, Endeavor Greece, Envolve Entrepreneurship, Ένωση
Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Ινστιτούτο
Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Propeller Club, Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, ΣΑΚΑ – Σύλλογος
Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού, Σύνδεσμος ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ &
Ε.Π.Ε., The Home Project
Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building
Green, COSMOS Hellenic Public Radio, Εφημερίς Δημοπρασιών, Economia, ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΗΡΥΞ, epixeiro.gr, Greek Law Digest, Greek Reporter, Hellas Journal by Mignatiou.com, Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κανάλι Ένα 90.4 Fm Πειραιάς, World Energy News
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΜΚΟ:
“ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.Ο.Ν.Κ. • «ΕΛΕΠΑΠ»
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων • «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ –
Νέα Σμύρνη» Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού & Οικογένειας • «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ» • «Χατζηπατέρειο» ΚΑΣΠ (Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού) • Ελληνική
Εταιρία Προστασίας της Φύσης • ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ • ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ • ΑΛΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ • ΑμΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ • Αντιμετώπιση Παιδικού
Τραύματος • Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» • Διαβάζω για τους Άλλους • Διάδρασις • Διεθνής
Διαφάνεια-Ελλάς • ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ • Δώσε Ζωή (Εταιρεία Αρωγής Παιδιών με Αναπηρία) •
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ «ΚΕΛΕΤΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ» • Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
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ethelon ΑΜΚΕ • MDA Ελλάς • PRAKSIS • PROLEPSIS – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ • REvive Greece • The Tipping Point

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
http://csringreece.gr/forum/2018/index.php
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Βραβείο στον Θοδωρή Κυριακού στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, το “8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link “Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ” &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens
Hotel.
Το συνέδριο έγινε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων. Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την
απονομή των Διεθνών «Capital Link CSR Leadership Awards» στους κκ. Χρήστο Χαρπαντίδη,
Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ & Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του
Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή
τους στην προώθηση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με ομιλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη.
O κ. Γιώργος Καμίνης στην ομιλία του τόνισε:
Στo πλαίσιo της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και λόγω της ανάγκης σήμερα για συνεργασία,
προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά μας τον ιδιωτικό τομέα, τόσο για να βοηθήσουμε τους
συνανθρώπους όσο και για την ανάπτυξη της πόλης μας, κάτι που καταφέραμε μέσα από τη
διαφάνεια μας αλλά και μέσω του Athens Partnership, ενός φορέα που αποσκοπεί στην
προσέλκυση επενδύσεων στην πόλη, και έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να προσελκύσουμε
και να αξιοποιήσουμε 15 εκατομμύρια ευρώ από αυτές τις επενδύσεις. Το 2012 ήταν η
χειρότερη τουριστική χρονιά λόγω πολλών αθροιστικών άσχημων συνθηκών, αλλά το 2018
έσπασαν τα ρεκόρ των αφίξεων. Δημιουργήθηκε επίσης ένα ψηφιακό συμβούλιο για την πόλη,
με πολλές ψηφιακές εταιρείες να συμβάλλουν σημαντικά, και προχωράμε στην ψηφιοποίηση
της πόλης, τόσο στις διαδικασίες του δήμου, στη σχέση του δήμου με τους πολίτες, αλλά και
ευρύτερα στην προώθηση στην πόλη μιας εκστρατείας ψηφιοποίησης. Πιστεύουμε πως μέσω
της ένωσης των δυνάμεων μπορούμε να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας, και ιδιαίτερα η Αθήνα
δίνει τον τόνο, επομένως αν η Αθήνα δείξει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι κάτι που θα
ακολουθήσει ολόκληρη η χώρα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόμενους στους
οποίους απονεμήθηκαν τα βραβεία από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στο πλαίσιο
τιμητικής τελετής.
Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, έλαβε το βραβείο από τον Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη
επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και του σημαντικού έργου της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Χαρπαντίδης, σημείωσε:
Όσο και να απολαμβάνω τη διάκριση, δεν είναι προσωπική και ανήκει σε ένα σύνολο
ανθρώπων στην εταιρεία μας. Ο τίτλος αυτός δεν αφορά μόνο την επιχειρηματικότητα, αλλά
και την ευθύνη. Η ευθύνη που πρέπει να δείχνουμε δεν είναι μόνο εταιρική και κοινωνική, αλλά
και εθνική, και η προσπάθεια της εταιρείας μας να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα
αναγνωρίζεται μέσω αυτής της διάκρισης. Παράγουμε αυτήν την καινοτομία για όλον τον κόσμο
και προσπαθούμε να την μοιραζόμαστε με όλους. Στηρίζουμε και προστατεύουμε την
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καπνοπαραγωγή και θέλουμε να δίνουμε το παράδειγμα για επενδύσεις στη χώρα μας,
αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας και δείχνοντας το πώς ένα απλό
προϊόν μπορεί να φέρει έναν αέρα ανανέωσης και θετικής αλλαγής σε μία αγορά και κοινωνία.
Η εταιρεία δημιουργεί μια αξία που μοιράζεται, και αλλάζουμε την ταυτότητα της εταιρείας μας
ριζικά, μια αλλαγή που κάνουμε όχι για να ακολουθήσουμε σίγουρα μονοπάτια, αλλά για να
ανοίξουμε νέες διαδρομές και να συμπαρασύρουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία να
αναπτυχθεί μαζί μας με τη σειρά της. Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι αυτοί που δημιουργούν
το μέλλον που αφήνουμε πίσω, κάτι που κάνουμε όλοι μας για την εταιρεία και την πατρίδα.
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, από τον Αύγουστο του 2015.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Coca-Cola Hellenic, τo 1997, ως Marketing & Sales Trainee,
ενώ μετακινήθηκε στην Παπαστράτος το 2003, ως Export Manager. Τα επόμενα χρόνια,
ανέλαβε σειρά θέσεων ευθύνης στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό ― Country Manager Papastratos για τις αγορές της Κύπρου και της Μάλτας (2004 –
2005), Group Brand Manager Papastratos (2006 – 2007), National Sales Manager
(2008-2009) και Sales & Distribution Director Papastratos (2010 – 2011).
Την τελευταία τριετία κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στο επιχειρησιακό κέντρο της Philip
Morris International στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαδοχικά στα τμήματα Στρατηγικής Πωλήσεων
(Global Sales Strategy Director, 2012 – 2013) και Καινοτόμων Προϊόντων (RRPs
Commercialization Director, 20ι14 – 2015).
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
από όπου και κατάγεται. Είναι κάτοχος MBA in Economics, όπως και Μ.Α. in Economics, από
το Πανεπιστήμιο του Kent (Αγγλία).
Βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας
O κ. Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, έλαβε το βραβείο από τον
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προωθηση του ελληνικού πολιτισμού,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD”, ο κ.
Κυριακού, σημείωσε:
“Εμείς στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκινήσαμε, εμπνευστήκαμε και συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε
από το παράδειγμα του Ιδρυτή μας, του Μίνου Κυριακού. Εκείνος μας δίδαξε να μην αφήνουμε
ποτέ την κοινωνία έξω από τις δραστηριότητές μας. Το DNA μας καθορίστηκε από την
προσήλωσή του στην κοινωνία και στον άνθρωπο.
Δεν επενδύσαμε ποτέ στα ΜΜΕ για εξασφάλιση δύναμης κι επιρροής, όπως άλλοι.
Επενδύσαμε και επενδύουμε στα ΜΜΕ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά και γιατί μας γεμίζει το
να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια με 1 ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
Σήμερα, είναι ένας Διεθνής ‘Όμιλος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2.500 χιλιάδες εργαζομένους σε 13 χώρες σε 3
ηπείρους.
Τα προγράμματα μας προβάλλονται σε πάνω από 85 εκατομμύρια σπίτια μέσω καλωδιακών
και δορυφορικών δικτύων και τα sites του Ομίλου μας σημειώνουν πάνω από 500 εκατομμύρια
επισκέψεις σε ετήσια βάση.
Οι εταιρίες στις οποίες έχουμε επενδύσει, σήμερα, δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40
χώρες. Ακόμα έχουμε επενδύσει σε πρωτοποριακές εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter,
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και το Spotify, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα βήματά τους.
Συμμετέχουμε σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου στο Hollywood, όπως
η Propagate και η Imagine Entertainment, που έχουν στο ενεργητικό τους ταινίες που έχουν
τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ όπως το ‘Απόλλων 13’, ο ‘Κώδικας Ντα Βίντσι’ με τον Tom Hanks
και το “Beautiful Mind” με τον Russell Crowe και πολλές άλλες.
Αλλά, όσο μεγαλώνει ο Όμιλός μας και αυξάνεται το κοινό μας, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία.
Μία ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Εκτός όμως της Έμμεσης Προσφοράς, βρίσκουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση στο να
προσπαθούμε να συνδέουμε τα θέματα που παρουσιάζουμε με πράξεις άμεσης κοινωνικής
υποστήριξης, ώστε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφέρει μαζί μας σε συνανθρώπους
που το έχουν ανάγκη.
Παράλληλα, οι άνθρωποι του Antenna έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένες εκπομπές που
ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάδειξη ανθρωπιστικών οργανισμών και φορέων. Σ’ αυτό το
πλαίσιο έχουμε μεταδώσει περισσότερες από 1800 τέτοιες εκπομπές, υποστηρίζοντας πάνω
από 700 φορείς και παράλληλα έχουμε οργανώσει πάνω από 400 άμεσες δράσεις
προσφοράς.
Η αποψινή σας βράβευση είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και θέτει τον πήχη της προσφοράς
ακόμη ψηλότερα.
Εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχαριστώ θερμά.
Ο κ. Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και Πρόεδρος στην “K Group”, τον Όμιλο εταιριών
που ανήκει στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή επιχείρηση με μεγάλη
οικογενειακή παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή
Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας κι άλλες επενδύσεις.
O Θοδωρής Κυριακού έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ,
προσδίδοντάς του μοναδική αξία μέσω οικονομικής πειθαρχίας και επενδυτικής
διορατικότητας. Σήμερα ο Όμιλος ANTENNA δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και
την Αυστραλία με επενδύσεις στην ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, τα ψηφιακά Media,
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τηλεοπτικές παραγωγές, το ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία.
Επίσης, ίδρυσε το Kyriakou Family Office στο Λονδίνο, όπου μια εξειδικευμένη επενδυτική
ομάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε, στις εταιρείες Facebook, Twitter και
Spotify, από το ξεκίνημά τους, πολύ προτού γίνουν γνωστές στο ευρύτερο κοινό.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Georgetown University με πτυχία στο International Business
και Physics και βραβευμένος με το Treado Medal for Physics.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της παγκόσμιας
επενδυτικής τράπεζας Raine Holdings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που επικεντρώνεται στους
κλάδους της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. Η Raine Holdings,
στην οποία ο όμιλος Antenna είναι σημαντικός επενδυτής, διαχειρίζεται τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια Raine Partners και Raine Venture Partners, που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες,
στα media, στη ψυχαγωγία, και στο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.
Επιπλέον, ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέλος του Advisory Board of Cambridge University’s
Center for International Business & Management (CIBAM) και μέλος του Business Advisory
Council of the MBA International Program στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίσης, είναι πιλότος ελικοπτέρων και αεροπλάνων.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού γεννήθηκε το 1974. Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Μπιθαρά και
έχουν μία κόρη, τη Σοφιάννα.
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“Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία στην ανάπτυξη”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά προς στους επενδυτές να
αξιοποιήσουν την εκρηκτική δυναμική του ελληνικού τουρισμού, από το βήμα του 8ου
συνεδρίου του Capital Link.
Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισμό σε αυτή τη δυναμική περίοδο ανάπτυξης του, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, κεντρική ομιλήτρια στην ενότητα «Τουρισμός Παράγοντας
Ανάπτυξης” του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με συγκροτημένη εθνική τουριστική πολιτική προχώρησε
στο μεγαλύτερο τουριστικό άνοιγμα της Ελλάδας διεθνώς που επιχειρήθηκε ποτέ. Με
συγκεκριμένο σχέδιο και με στρατηγικές συνεργασίες και κινήσεις στο εξωτερικό, επιδίωξε και
εξασφάλισε την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού που αποτυπώθηκε τα τρία τελευταία
χρόνια
Στην αύξηση κατά 25% της τουριστικής κίνησης,
στα συνεχή ετήσια ρεκόρ διεθνών αφίξεων, εσόδων και επενδύσεων,
και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής
οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Το 2018, τόνισε η κα Κουντουρά, η Ελλάδα έχει εκρηκτική άνοδο του τουρισμού με διψήφια
μέχρι στιγμής αύξηση σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της
τουριστικής πολιτικής σε ορίζοντα τετραετίας.
«Με προτεραιότητα μας την ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σε αυτή τη
νέα εποχή για την Ελλάδα, ο τουρισμός εξασφαλίζει άμεσα νέα έσοδα σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και νέες θέσεις εργασίας. Αποτελεί ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη που δημιουργεί
οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς φροντίζουμε αυτή την
μεγάλη τουριστική δυναμική που ήδη κατακτήσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης για τη χώρα που περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, άμεσης αύξησης της διαθεσιμότητας των κλινών και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των παρεχομένων υπηρεσιών, ένα νέο
πλαίσιο για την εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις, προγράμματα κατάρτισης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για «Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανοικτές 365 ημέρες το
χρόνο» και την εξεταζόμενη εφαρμογή ειδικών τουριστικών ζωνών για τουριστική ανάπτυξη
όλο το χρόνο.
Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχεδιάζεται ένα ακόμη
πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα υψηλών κατηγοριών, σε δίκτυα μαρίνων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, στην
ανάπτυξη νέων λιμανιών -προορισμών κρουαζιέρας, σε επενδύσεις ιατρικού και ιαματικού
τουρισμού, στη δημιουργία θεματικών πάρκων και στη δημιουργία τουριστικών χωριών από το
ελληνικό κράτος σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαμονή Ευρωπαίων πολιτών πλέον των έξι
μηνών.
«Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, για να
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δημιουργήσουμε όλοι μαζί ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ανάπτυξη προς όφελος όλων.
Σας προσκαλώ να διερευνήσετε αυτές τις νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, που σας προσφέρουμε
στον τουριστικό τομέα, και που αποτελεί σήμερα μία πολύ ελκυστική πρόταση για επενδύσεις
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη επένδυση μας για το μέλλον, στην
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, στην οικονομική και
την κοινωνική πρόοδο και ευημερία,» τόνισε η κα Κουντουρά.
Στο συνέδριο που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το Γραφείο ΕΟΤ
Αμερικής συμμετείχε με πάνελ με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Γκρέτα
Καματερού και ομιλητές εκπροσώπους του τουρισμού και επενδυτές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των
οποίων ο κ. Πίτερ Βλήτας, Αντιπρόεδρος των αεροπορικών σχέσεων του Travel Leaders
Group, η κα Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος της Markou Global Legal Group και η κα Βενετία
Kοντογούρη, Γενική Διευθύντρια της Venkon Group LLC.
Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: “Τουρισμός, η χρυσή ευκαιρία
στην ανάπτυξη”
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Δελτίο ειδήσεων στις 23:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μακελειό στα γραφεία της εφημερίδας Capital Gazzete στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Νεκροί από
πυρά πολλοί δημοσιογράφοι. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Όπως
έγινε γνωστό ο ένοπλος δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί. Άγνωστα παραμένουν τα
κίνητρά του.
Τουσκ και Γιούνκερ ακύρωσαν τη συνέντευξη Τύπου στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών για
το μεταναστευτικό , μετά το βέτο του Τζουζέπε Κόντε στο κείμενο των τελικών
συμπερασμάτων.
Ιταλοί αξιωματούχοι έκαναν από νωρίς στοχευμένες διαρροές ξεκαθαρίζοντας ότι η Ιταλία
επιθυμεί όσοι μετανάστες φτάνουν στις ακτές της να μοιράζονται σε όλες τις χώρες. Αυτό
πρακτικά σημαίνει την κατάργηση του κανονισμού του Δουβλίνου, κάτι στο οποίο αναφέρθηκαν
και άλλοι συμμετέχοντας στην Σύνοδο.
Ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνάντηση που είχε με τους ηγέτες των χωρών του Βίζενγκραντ
(Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία) τόνισε την ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας το
Δουβλίνο και να βρούμε «ένα άλλο νέο σύστημα που θα βασίζεται στην ισότητα και την
αλληλεγγύη».
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εντός δύο ημερών καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη
διαχείριση των ροών αλλά και των αιτημάτων ασύλου.
Την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των κρατών που δέχονται περισσότερους πρόσφυγες,
υπογράμμισε η Άνγκελα Μέρκελ.
Ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Άγκελα Μέρκελ να δεχτεί πίσω
αιτούντες άσυλο σύμφωνα τους Financial Times, που φιλοξενούν συνέντευξη του Αλέξη
Τσίπρα.
Μη αξιόπιστο συνομιλητή όταν μιλάει για το προσφυγικό χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
«Από το Go back κυρία Μέρκελ στο ό,τι θέλει η κυρία Μέρκελ» σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής
κάνοντας λόγο για πολλαπλώς επικίνδυνη ενέργεια.
Η συμφωνία με την ΠΓΔΜ και το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην
Τουρκία βρέθηκε στην ατζέντα της συνάντησης Τσίπρα – Στόλτενμπεργκ στο περιθώριο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Την ώρα που ο κ Τσίπρας χαρακτήριζε “δημαγωγούς” όσους αντιτάχθηκαν στη συμφωνία που
υπέγραψε στις Πρέσπες, ο κ. Ζάεφ πανηγύριζε για την “πλήρη και διεθνώς πλέον
αναγνωρισμένη Μακεδονική εθνική ταυτότητα” των συμπατριωτών του, σχολίασε η ΝΔ.
Έχουμε τις δεσμεύσεις των Ευρωπαίων ότι θα παρακολουθούν την πορεία του ελληνικού
χρέους και θα λάβουν πρόσθετα μέτρα αν χρειαστεί, δήλωσε ο Τζέρι Ράις.
Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επικαλούμενος τις σχετικές δηλώσεις της
Κριστίν Λαγάρντ δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τις επιφυλάξεις της επικεφαλής του ΔΝΤ
αναφορικά με την μακροχρόνια προοπτική της βιωσιμότητας του χρέους.
Ομόφωνα αθώοι η Ηριάννα και ο Περικλής, οι οποίοι, πρωτοδίκως, είχαν καταδικαστεί σε
κάθειρξη 13 ετών.
«Σήμερα αποκαταστάθηκε μια μεγάλη αδικία απέναντι σε δύο νέους ανθρώπους. Η
δημοκρατία και το κράτος δικαίου ανέπνευσαν», έγραψε με ανάρτησή του στο twitter ο
πρωθυπουργός.
Η αθωωτική απόφαση για την Ηριάννα και τον Περικλή δεν μπορεί να ξεπλύνει τις σοβαρές
ευθύνες της κυβέρνησης , σχολίασε το ΚΚΕ.
Διυπουργική σύσκεψη για τη Μάνδρα στο υπουργείο Εσωτερικών αύριο Παρασκευή.
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Η ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2018 αλλά και η έξοδός μας από τα μνημόνια σηματοδοτούν το
τέλος της κρίσης. Πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας είπε στο συνέδριο
Capital Link
ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας.
Την συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας και την
συμβολή της στο Δήμο Αθηναίων εξήρε ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης κατά την
ομιλία του στο ίδιο συνέδριο.
«Στον Αθήνα 9.84 πιστεύουμε ότι η συνταγματικά κατοχυρωμένη αξία που προσδιορίζεται με
τον όρο ενημέρωση εμπεριέχει την στιβαρή για κάθε Δημοκρατία, έννοια της κοινωνικής
ευθύνης» δήλωσε η γενική διευθύντρια του σταθμού Νόνη Καραγιάννη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την πρόταση του Δημάρχου
Γιώργου Καμίνη, ώστε μέσα στον Ιούλιο να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση με αποκλειστικό
θέμα τη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών στο Πεδίον του Άρεως.
Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή Ζωγράφου δίνει νέα τροπή στην δολοφονία του
δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ληστές αφού άρπαξαν κοσμήματα, άφησαν πίσω τους
σημείωμα, στο οποίο ανέφεραν ότι, ο ένας από τους δύο, ήταν ο δεύτερος καταζητούμενος για
τη δολοφονία του γνωστού δικηγόρου πέρυσι τον Οκτώβριο, υποστηρίζοντας ότι και οι ίδιοι δεν
ήταν εκτελεστές αλλά θύματα.
Αύριο μετά τη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών
εξετάσεων σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Από τις 5 έως τις 16 Ιουλίου, η υποβολή των
μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων.
Αθλητισμός
Στο ρυθμό του Μουντιάλ…
Το Βέλγιο επικράτησε με 1-0 της Αγγλίας και τερμάτισε στη πρώτη θέση του 7ου ομίλου στο
Μουντιάλ, ενώ για τον ίδιο όμιλο η Τυνησία κέρδισε 2-1 τον Παναμά.
Καιρός
Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές
ώρες όποτε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια.
Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα δυτικά βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία
από 20 έως 29 βαθμούς κελσιου.
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Capital Link 2018: Βράβευση του Χρ. Χαρπαντίδη και του Θ. Κυριακού για την κοινωνική
τους προσφορά
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ", πραγματοποιήθηκε στο Hilton Athens Hotel.
Σκοπός του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ", που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28
Ιουλίου στο Hilton Athens Hotel, να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την
υλοποίηση επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.
Στο συνέδριο δόθηκε έμφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και
συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς πρόκειται
για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ προβλήθηκαν
παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και
υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν μέσω της τρέχουσας
κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη και η ευημερία της χώρας είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση
των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική
υπευθυνότητα.
Κάθε χρόνο το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε μία ή και
περισσότερες προσωπικότητες/εταιρείες, για την κοινωνική τους προσφορά και για την
εξαιρετική συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως. Φέτος ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης απένειμε το «2018 CAPITAL
LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας στον κ. Χρήστο Χαρπαντίδη,
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας της Philip
Morris International, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηματική
ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και του σημαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και
εκτός των ελληνικών συνόρων.
Το «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας
απονεμήθηκε στον κ. Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως αναγνώριση της
πολύπλευρης προσφοράς και συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση
του ελληνικού πολιτισμού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, από τον Αύγουστο του 2015. Ξεκίνησε την
καριέρα του στην Coca-Cola Hellenic, τo 1997, ως Marketing & Sales Trainee, ενώ
μετακινήθηκε στην Παπαστράτος το 2003, ως Export Manager. Τα επόμενα χρόνια, ανέλαβε
σειρά θέσεων ευθύνης στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ―
Country Manager Papastratos για τις αγορές της Κύπρου και της Μάλτας (2004 – 2005), Group
Brand Manager Papastratos (2006 – 2007), National Sales Manager (2008-2009) και Sales &
Distribution Director Papastratos (2010 – 2011). Την τελευταία τριετία κατείχε θέσεις υψηλής
ευθύνης στο επιχειρησιακό κέντρο της Philip Morris International στη Λωζάνη της Ελβετίας,
διαδοχικά στα τμήματα Στρατηγικής Πωλήσεων (Global Sales Strategy Director, 2012 – 2013)
και Καινοτόμων Προϊόντων (RRPs Commercialization Director, 2014 - 2015). Ο Χρήστος
Χαρπαντίδης σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου και
κατάγεται. Είναι κάτοχος MBA in Economics, όπως και Μ.Α. in Economics, από το
Πανεπιστήμιο του Kent (Αγγλία).
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και Πρόεδρος στην "K Group", τον Όμιλο εταιριών που
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ανήκει στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή επιχείρηση με μεγάλη
οικογενειακή παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή
Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας κι άλλες επενδύσεις. O Θοδωρής Κυριακού έχει
συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, προσδίδοντάς του μοναδική αξία
μέσω οικονομικής πειθαρχίας και επενδυτικής διορατικότητας. Σήμερα ο Όμιλος ANTENNA
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία με επενδύσεις στην ελεύθερη
και συνδρομητική τηλεόραση, τα ψηφιακά Media, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τηλεοπτικές
παραγωγές, το ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία. Επίσης, ίδρυσε το Kyriakou Family
Office στο Λονδίνο, όπου μια εξειδικευμένη επενδυτική ομάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε, στις
εταιρείες Facebook, Twitter και Spotify, από το ξεκίνημά τους, πολύ προτού γίνουν γνωστές
στο ευρύτερο κοινό. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Georgetown University με πτυχία στο
International Business και Physics και βραβευμένος με το Treado Medal for Physics. Ο
Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της παγκόσμιας
επενδυτικής τράπεζας Raine Holdings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που επικεντρώνεται στους
κλάδους της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. Η Raine Holdings,
στην οποία ο όμιλος Antenna είναι σημαντικός επενδυτής, διαχειρίζεται τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια Raine Partners και Raine Venture Partners, που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες,
στα media, στη ψυχαγωγία, και στο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.
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Δελτίο ειδήσεων στις 22:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ακύρωσαν την προγραμματισμένη για αργότερα συνέντευξη
Τύπου που επρόκειτο να παραχωρήσουν στις Βρυξέλλες, μετά το βέτο που άσκησε ο
πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε στα τελικά συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής
για το μεταναστευτικό .
Με το βέτο της Ιταλίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν να υιοθετήσουν τα τελικά
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για θέματα όμως η άμυνα και το εμπόριο.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εντός δύο ημερών καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη
διαχείριση των ροών αλλά και των αιτημάτων ασύλου.
Νωρίτερα, την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των κρατών που δέχονται περισσότερους
πρόσφυγες, υπογράμμισε η Άνγκελα Μέρκελ.
«Η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για νέα αύξηση του αριθμού των μεταναστών, δήλωσε ο
πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε.
Ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Άγκελα Μέρκελ να δεχτεί πίσω
αιτούντες άσυλο σύμφωνα τους Financial Times, που φιλοξενούν συνέντευξη του Αλέξη
Τσίπρα.
Μη αξιόπιστο συνομιλητή όταν μιλάει για το προσφυγικό χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συζήτηση θα πρέπει να αφορά το πώς περισσότεροι θα φύγουν από
την Ελλάδα μέσω νέου προγράμματος μετεγκατάστασης τόνισε από τις Βρυξέλλες και την
Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
«Από το Go back κυρία Μέρκελ στο ό,τι θέλει η κυρία Μέρκελ» σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής
κάνοντας λόγο για πολλαπλώς επικίνδυνη ενέργεια.
Η συμφωνία με την ΠΓΔΜ και το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην
Τουρκία στην ατζέντα της συνάντησης Τσίπρα – Στόλτενμπεργκ στο περιθώριο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι με βάση τη συμφωνία που
υπογράφηκε σαφώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να γίνει
η πρόσκληση του ΝΑΤΟ στην ΠΓΔΜ.
«Ο κ. Τσίπρας κάθε μέρα που περνά εκτίθεται όλο και περισσότερο απέναντι στους Έλληνες:
Την ώρα που χαρακτήριζε σήμερα στις Βρυξέλλες “δημαγωγούς” όσους αντιτάχθηκαν στη
συμφωνία που υπέγραψε στις Πρέσπες, ο κ. Ζάεφ πανηγύριζε για την “πλήρη και διεθνώς
πλέον αναγνωρισμένη Μακεδονική εθνική ταυτότητα” των συμπατριωτών του.
Έχουμε τις δεσμεύσεις των Ευρωπαίων ότι θα παρακολουθούν την πορεία του ελληνικού
χρέους και θα λάβουν πρόσθετα μέτρα αν χρειαστεί, δήλωσε ο Τζέρι Ράις.
Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επικαλούμενος τις σχετικές δηλώσεις της
Κριστίν Λαγάρντ, τόνισε ότι τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους είναι πολύ σημαντικά,
το ΔΝΤ καλωσορίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές στο
βρυχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο διάστημα.
Δεν παρέλειψε πάντως να υπενθυμίσει τις επιφυλάξεις της επικεφαλής του ΔΝΤ αναφορικά με
την μακροχρόνια προοπτική της βιωσιμότητας του χρέους.
Ομόφωνα αθώοι η Ηριάννα και ο Περικλής, οι οποίοι, πρωτοδίκως, είχαν καταδικαστεί σε
κάθειρξη 13 ετών. Ανακοινώνοντας μέρος του σκεπτικού της απόφασης ο πρόεδρος του
δικαστηρίου χαρακτήρισε «εντόνως αμφισβητούμενο το δείγμα DNA το οποίο -όπως είπε- ήταν
χαμηλής ποιότητας και ποσότητας».
«Σήμερα αποκαταστάθηκε μια μεγάλη αδικία απέναντι σε δύο νέους ανθρώπους. Η
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δημοκρατία και το κράτος δικαίου ανέπνευσαν», έγραψε με ανάρτησή του στο twitter ο
πρωθυπουργός.
Η αθωωτική απόφαση για την Ηριάννα και τον Περικλή δεν μπορεί να ξεπλύνει τις σοβαρές
ευθύνες της κυβέρνησης για το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο, με βάση, το οποίο στήθηκε
το κατηγορητήριο, σχολίασε το ΚΚΕ.
Διυπουργική σύσκεψη για τη Μάνδρα στο υπουργείο Εσωτερικών αύριο Παρασκευή.
«Αυτή τη στιγμή γίνονται 160 αντιπλημμυρικά έργα στην περιφέρεια Αττικής ύψους μισού
εκατομμυρίου ευρώ» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος.
Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 350.000 ευρώ, για τους Δήμους Μάνδρας –
Ειδυλλίας και Μεγαρέων, υπέγραψε ο Πάνος Σκουρλέτης.
Πλεόνασμα 3 δισ. στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω της ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης, της αύξησης της απασχόλησης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας εκτιμά
το υπουργείο Εργασίας αμφισβητώνταςτα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι
εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία.
Ολοκληρώθηκε η φορολοταρία για τις συναλλαγές Μαΐου. Στο www.aade.gr τα αποτελέσματα
της κλήρωσης.
Η ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2018 αλλά και η έξοδός μας από τα μνημόνια σηματοδοτούν το
τέλος της κρίσης. Πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας είπε στο συνέδριο
Capital Link
ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας.
Την συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας και την
συμβολή της στο Δήμο Αθηναίων εξήρε ο Δήμαρχος Αθηναίων κατά την ομιλία του στο ίδιο
συνέδριο.
Το αξιακό πλαίσιο του Αθήνα 9.84 δεν περιλαμβάνει κακής ποιότητας ενημέρωση είπε
μιλώντας στο ίδιο συνέδριο η γενική διευθύντρια του σταθμού, Νόνη Καραγιάννη. «Αντίθετα –
πρόσθεσε- στον Αθήνα 9.84 πιστεύουμε ότι η συνταγματικά κατοχυρωμένη αξία που
προσδιορίζεται με τον όρο ενημέρωση εμπεριέχει την στιβαρή για κάθε Δημοκρατία, έννοια της
κοινωνικής ευθύνης».
Αύριο μετά τη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών
εξετάσεων σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Από τις 5 έως τις 16 Ιουλίου, η υποβολή των
μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων.
Διεθνές
Αιφνιδιαστική επίσκεψη της Μελάνια Τραμπ σε κέντρο φιλοξενίας παιδιών μεταναστών στην
Αριζόνα.
Αθλητισμός
Στο ρυθμό του Μουντιάλ…
Στο ημίχρονο
Αγγλία – Βέλγιο 0-0
και Παναμάς – Τυνησία 1-0 στο ημίχρονο
Η Κολομβία κέρδισε 1 – 0 τη Σενεγάλη και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Πρόκριση και
για την Ιαπωνία παρά την ήττα της με 1 – 0 από την Πολωνία.
Καιρός
Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές
ώρες όποτε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια.
Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα δυτικά βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία
από 20 έως 29 βαθμούς κελσιου.
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Εξαγωγές, ενέργεια και τουρισμός: Οι τομείς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πώς μπορεί τελικά να συντελεσθεί η ανάδειξη της σημασίας της διεθνοποίησης του ελληνικού
επιχειρείν και πώς μπορεί η διεθνοποίηση να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη της χώρας μας, μέσα από την προσέλκυση ξένων παραγωγικών επενδύσεων; Τα
δύο αυτά καίρια αλλά και διαχρονικά ερωτήματα αποπεειράθηκαν να απαντήσουν οι ομιλητές
στο πλαίσιο του 8ου ετήσιου συνέδριου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Capital Link Forum
με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας- Μία νέα διάσταση ΕΚΕ».
Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κ. Κατερίνα Παναγοπούλου, Ειδική Σύμβουλος του
Πρωθυπουργού για θέματα Ελληνισμού της Διασποράς, επεσήμανε ότι στόχος για όλους τους
φορείς και κυβερνητικούς ετέρους αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία μπορεί
να επιτευχθεί μόνο μέσω της διεθνοποίησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Σύμφωνα με την κ. Παναγοπούλου το ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών επί του
παγκόσμιου ΑΕΠ είναι της τάξεως του 28%, συγκριτικά με το 11% του 1960 και το ποσοστό
των ξένων άμεσων επενδύσεων επί του παγκόσμιου ΑΕΠ είναι στο 3%, σε σχέση με το 0,4%
το 1970, στοιχεία που αποδεικνύουν την ισχυροποίηση της διεθνοποίησης για το ελληνικό
εμπόριο.
Ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει, όπως ανέφερε η κ. Παναγοπούλου, μία
εσωστρεφώς δομημένη οικονομία με τις εξαγωγές της να καταλαμβάνουν το 30,2% του ΑΕΠ
της, συγκριτικά με το 45,7% των συνολικών εξαγωγών της Ευρωζώνης επί του αντίστοιχου
ΑΕΠ.
Στο 8ο ετήσιο συνέδριο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Capital Link Forum συμμετείχε και ο
Δρ Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank και πρόεδρος του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο οποίος στο πλαίσιο μιας
πρόσφατης μελέτης της Eurobank αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά σχέδια στους τομείς της
ενέργειας, του τουρισμού και των logistics στην Ελλάδα, καθώς και στη συνεισφορά τους στο
ΑΕΠ της. Αναφορικά με την ενέργεια και τον τουρισμό, δύο στρατηγικούς οικονομικούς τομείς
της Ελλάδας, ο κ. Αναστασάτος επεσήμανε ότι όχι μόνο προσελκύουν έντονο επενδυτικό
ενδιαφέρον αλλά επιπρόσθετα υποστηρίζουν προοπτικές για συνέργειες με επιχειρήσεις στο
εξωτερικό και συντελούν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και φάσματος για την χώρα μας,
γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας,
Στο πλαίσιο της μελέτης της Eurobank με αντικείμενο έργα μεγάλης κλίμακας στους τομείς της
ενέργειας, του τουρισμού και των logistics στην χώρα μας, ο κ. Αναστασάτος ανέφερε ότι η
αξία των έργων που αφορούν την ενέργεια και τον τουρισμό αγγίζει τα 20 δις ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό τοπίο της Ελλάδας σημαντικές ήταν οι παραινέσεις του Πρέσβη
των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt, ο οποίος τόνισε ότι η χώρα μας έχει τις
προοπτικές να αποτελέσει έναν περιφερειακό ενεργειακό κόμβο ο οποίος θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη της οικονομίας και στη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας της χώρας. Ο
τομέας της ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Pyatt αποτελεί σημαντικό αντικείμενο
ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές. Ο κ. Pyatt δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στον Διαδρατικό Αγωγό φυσικού αερίου (TAP), ο οποίος θα ξεκινάει
από τους Κήπους του Έβρου και θα καταλήγει στις ακτές της Αδριατικής, συνεισφέροντας
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης
και στις δυνατότητες να εφοδιάζονται άλλες ευρωπαϊκές χώρες με φυσικό αέριο μέσω της
Ελλάδας.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου διακεκριμένοι επιχειρηματίες στις ομιλίες τους έδωσαν
έμφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν
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τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο
βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα παρουσιάστηκαν παραδείγματα
κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, επισημάνθηκε ότι η ανάπτυξη και
ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία
των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
«Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, η ανάκαμψη που ξεκίνησε
από το 2018 αλλά και η έξοδος μας από τα μνημόνια σηματοδοτούν και το τέλος της κρίσης και
θα πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας», σημείωσε ο υφυπουργός
Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας.
Μιλώντας στο συνέδριο του capital link Διεθνοποίηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ο κ.
Πιτσιόρλας επεσήμανε πως, «ήρθε η στιγμή η χώρα να αρχίσει να παράγει πλεονάσματα και σ’
αυτό θα συμβάλει η δημοσιονομική πειθαρχία».
Την συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας και την
συμβολή της στο Δήμο Αθηναίων εξήρε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης κατά την
ομιλία του στο συνέδριο
Ο κ. Καμίνης σημείωσε πως τα τελευταία 2.5 χρόνια αξιοποιήθηκαν περίπου 15 εκ. Ευρώ από
χορηγίες και δωρεές στο πρόγραμμα Athens Partnership, ενώ ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει
καθημερινά πάνω από 26 χιλιάδες πολίτες μέσω του κόμβου Αλληλεγγύης.
Η συμβολή, όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι πολύ
σημαντική για την ανάπτυξη της πόλης και την ευημερία των πολιτών.
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ο υφυπουργός τόνισε πως «υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο
υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να λυθούν μεταξύ των οποίων και η κουλτούρα αντίληψης
του τι εστί η ανάπτυξη».
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο η Γενική Διευθύντρια του Αθήνα 9.84 Νόνη Καραγιάννη σημείωσε
πως «το αξιακό πλαίσιο του Αθήνα 9.84 δεν περιλαμβάνει κακής ποιότητας ενημέρωση,
αποξενωμένης από το κοινωνικό σύνολο». «Αντίθετα στον Αθήνα 9.84 πιστεύουμε ότι η
συνταγματικά κατοχυρωμένη αξία που προσδιορίζεται με τον όρο ενημέρωση εμπεριέχει την
στιβαρή για κάθε Δημοκρατία, έννοια της κοινωνικής ευθύνης», πρόσθεσε.
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Εξαγωγές, ενέργεια και τουρισμός: που οδηγείται η διεθνοποίηση της ελληνικής
οικονομίας;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πώς μπορεί τελικά να συντελεσθεί η ανάδειξη της σημασίας της διεθνοποίησης του ελληνικού
επιχειρείν και πώς μπορεί η διεθνοποίηση να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη της χώρας μας, μέσα από την προσέλκυση ξένων παραγωγικών επενδύσεων; Τα
δύο αυτά καίρια αλλά και διαχρονικά ερωτήματα αποπεειράθηκαν να απαντήσουν την Πέμπτη
28 Ιουνίου στο πλαίσιο του 8ου ετήσιου συνέδριου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Capital
Link Forum με θέμα «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας- Μία νέα διάσταση
ΕΚΕ».
Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κ. Κατερίνα Παναγοπούλου, Ειδική Σύμβουλος του
Πρωθυπουργού για θέματα Ελληνισμού της Διασποράς, επεσήμανε ότι στόχος για όλους τους
φορείς και κυβερνητικούς ετέρους αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία μπορεί
να επιτευχθεί μόνο μέσω της διεθνοποίησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Σύμφωνα με την κ. Παναγοπούλου το ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών επί του
παγκόσμιου ΑΕΠ είναι της τάξεως του 28%, συγκριτικά με το 11% του 1960 και το ποσοστό
των ξένων άμεσων επενδύσεων επί του παγκόσμιου ΑΕΠ είναι στο 3%, σε σχέση με το 0,4%
το 1970, στοιχεία που αποδεικνύουν την ισχυροποίηση της διεθνοποίησης για το ελληνικό
εμπόριο.
Ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει, όπως ανέφερε η κ. Παναγοπούλου, μία
εσωστρεφώς δομημένη οικονομία με τις εξαγωγές της να καταλαμβάνουν το 30,2% του ΑΕΠ
της, συγκριτικά με το 45,7% των συνολικών εξαγωγών της Ευρωζώνης επί του αντίστοιχου
ΑΕΠ.
Στο 8ο ετήσιο συνέδριο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Capital Link Forum συμμετείχε και ο
Δρ Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank και πρόεδρος του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο οποίος στο πλαίσιο μιας
πρόσφατης μελέτης της Eurobank αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά σχέδια στους τομείς της
ενέργειας, του τουρισμού και των logistics στην Ελλάδα, καθώς και στη συνεισφορά τους στο
ΑΕΠ της. Αναφορικά με την ενέργεια και τον τουρισμό, δύο στρατηγικούς οικονομικούς τομείς
της Ελλάδας, ο κ. Αναστασάτος επεσήμανε ότι όχι μόνο προσελκύουν έντονο επενδυτικό
ενδιαφέρον αλλά επιπρόσθετα υποστηρίζουν προοπτικές για συνέργειες με επιχειρήσεις στο
εξωτερικό και συντελούν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και φάσματος για την χώρα μας,
γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας,
Στο πλαίσιο της μελέτης της Eurobank με αντικείμενο έργα μεγάλης κλίμακας στους τομείς της
ενέργειας, του τουρισμού και των logistics στην χώρα μας, ο κ. Αναστασάτος ανέφερε ότι η
αξία των έργων που αφορούν την ενέργεια και τον τουρισμό αγγίζει τα 20 δις ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό τοπίο της Ελλάδας σημαντικές ήταν οι παραινέσεις του Πρέσβη
των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt, ο οποίος τόνισε ότι η χώρα μας έχει τις
προοπτικές να αποτελέσει έναν περιφερειακό ενεργειακό κόμβο ο οποίος θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη της οικονομίας και στη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας της χώρας. Ο
τομέας της ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Pyatt αποτελεί σημαντικό αντικείμενο
ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές. Ο κ. Pyatt δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στον Διαδρατικό Αγωγό φυσικού αερίου (TAP), ο οποίος θα ξεκινάει
από τους Κήπους του Έβρου και θα καταλήγει στις ακτές της Αδριατικής, συνεισφέροντας
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης
και στις δυνατότητες να εφοδιάζονται άλλες ευρωπαϊκές χώρες με φυσικό αέριο μέσω της
Ελλάδας.
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Δελτίο ειδήσεων στις 18.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://athina984.gr/wp-site/wp-content/uploads/2018/06/gr-deltio-1800-2018-06-28.mp3
Αντιμέτωποι με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
μεταναστευτικό, έρχονται σήμερα και αύριο οι 28 Ευρωπαίοι ηγέτες σε μία Σύνοδο Κορυφής, η
οποία αναμένεται κρίσιμη για το μέλλον της Ε.Ε.
Προσερχόμενος στη συνεδρίαση ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο να ασκήσει βέτο στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου ,αναφορικά με το
μεταναστευτικό ,σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της χώρας του.
Νωρίτερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ. υπεραμύνθηκε της
πρότασής του, για τη δημιουργία κέντρων καταγραφής και φιλοξενίας προσφύγων και
μεταναστών εκτός Ευρώπης. Η εναλλακτική είναι το χαοτικό περαιτέρω κλείσιμο των συνόρων
τόνισε ο κ. Τούσκ,σημειώνοντας ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα υπάρξουν πραγματικά
σκληρές προτάσεις από ορισμένους – όπως είπε-πολύ σκληρούς τύπους.
Για μια πολύ σημαντική συνεδρίαση έκαναν λόγο προσερχόμενοι η Άνγκελα Μέρκελ και ο
Εμανουέλ Μακρόν. Την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των κρατών που δέχονται περισσότερους
πρόσφυγες, υπογράμμισε η Γερμανίδα Καγκελάριος, η οποία ωστόσο επανέλαβε -νωρίτερα
-ότι στη σημερινή Σύνοδο δεν αναμένεται επίτευξη συμφωνίας.
«Η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για νέα αύξηση του αριθμού των μεταναστών , δήλωσε
ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, επισημαίνοντας ότι συμφωνίες για τη
μετανάστευση όπως αυτή με την Τουρκία είναι εφικτές και αλλού.
Εν μέσω των επιφυλάξεων πάντως που εκφράζουν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες,
σύμφωνα τους Financial Times, που φιλοξενούν συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο
πρωθυπουργός ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Άγκελα Μέρκελ να δεχτεί πίσω
αιτούντες άσυλο.
Η συζήτηση θα πρέπει να αφορά το πώς περισσότεροι θα φύγουν από την Ελλάδα μέσω νέου
προγράμματος μετεγκατάστασης και όχι για το πώς θα επιστρέψουν κάποιοι άλλοι, δήλωσε
από τις Βρυξέλλες και την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Καταλόγισε ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων.
Ομόφωνα αθώοι η Ηριάννα και ο Περικλής, οι οποίοι, πρωτοδίκως, είχαν καταδικαστεί σε
κάθειρξη 13 ετών. Ανακοινώνοντας μέρος του σκεπτικού της απόφασης ο πρόεδρος του
δικαστηρίου αμφισβήτησε την αξιοπιστία του βασικού μάρτυρα κατηγορίας και επεσήμανε ότι η
άρση του τηλεφωνικού απορρήτου δεν έδειξε στοιχείο επιβαρυντικό για τους κατηγορούμενους.
Ανέφερε επίσης ότι «δεν ποινικοποιούνται οι φιλικές σχέσεις» χαρακτηρίζοντας «εντόνως
αμφισβητούμενο το δείγμα DNA το οποίο ήταν χαμηλής ποιότητας και ποσότητας».
«Σήμερα αποκαταστάθηκε μια μεγάλη αδικία απέναντι σε δύο νέους ανθρώπους», έγραψε- στο
τουίτερ- ο πρωθυπουργός .
Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου μετά τις καταγγελίες του Νίκου Κοτζιά ,ότι
δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του και της οικογένειάς του. Μιλώντας στο ραδιόφωνο 24/7 ο
ΥΠΕΞ τόνισε ότι έχει αναρωτηθεί γιατί δεν παρεμβαίνει Εισαγγελέας, καθώς- όπως ανέφερε
-έχει δεχθεί 800 απειλητικές επιστολές .
Όχι στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση για την επίλυση των ιδιωτικών διαφορών των πολιτών ,
πριν προσφύγουν στα δικαστήρια, είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- η Διοικητική Ολομέλεια του
Αρείου Πάγου ,κρίνοντας αντισυνταγματική τη σχετική διάταξη.
Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών εξετάσεων
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σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια. Από τις 5 έως τις 16 Ιουλίου η υποβολή των
μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων.
Ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός της Μάνδρας και οι επιπτώσεις από τις πρόσφατες πλημμύρες
στο επίκεντρο της διυπουργικής σύσκεψης που θα συγκληθεί αύριο, στο υπουργείο
Εσωτερικών .
«Αυτή τη στιγμή γίνονται 160 αντιπλημμυρικά έργα στην περιφέρεια Αττικής ύψους μισού
εκατομμυρίου ευρώ», δήλωσε στην επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της βουλής ο
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος.
Η ενέργεια, ο τουρισμός και οι εισαγωγές είναι οι πυλώνες της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα
με τους παράγοντες της αγοράς που συμμετέχουν στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
«Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Οικονομίας και Τουρισμού και του
Δήμου Αθηναίων.
Νέα φορολοταρία , σε λίγη ώρα, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο. Χίλιοι
τυχεροί θα κερδίσουν από 1000 ευρώ.
Αθλητικά
Με 4 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η 1η φάση του Mundial.
Στο ημίχρονο Σενεγάλη- Κολομβία 0-0 και Πολωνία – Ιαπωνία 0-0 Στις 9 αναμετρώνται η
Αγγλία με το Βέλγιο και ο Παναμάς με την Τυνησία.
Καιρός
Αίθριος αύριο ο καιρός στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και απόγευμα
στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 26.βαθμοί αυτήν
την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
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Δελτίο Ειδήσεων στις 17.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://athina984.gr/wp-site/wp-content/uploads/2018/06/gr-deltio-1700-2018-06-28.mp3
Σε εξέλιξη οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για το προσφυγικόμεταναστευτικό ζήτημα. Την πρότασή του για τη δημιουργία κέντρων καταγραφής και
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών εκτός Ευρώπης, υπεραμύνθηκε προσερχόμενος ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.
Η εναλλακτική είναι το χαοτικό περαιτέρω κλείσιμο των συνόρων, τόνισε, σημειώντας ότι εάν
δεν υπάρξει συμφωνία, θα υπάρξουν πραγματικά σκληρές προτάσεις από ορισμένους – όπως
είπε-πολύ σκληρούς τύπους.
Για μια πολύ σημαντική συνεδρίαση έκαναν λόγο προσερχόμενοι οι Άνγκελα Μέρκελ και
Εμανουέλ Μακρόν. Την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των κρατών που δέχονται περισσότερους
πρόσφυγες, υπογράμμισε η Γερμανίδα Καγκελάριος η οποία, ωστόσο, επανέλαβε, νωρίτερα,
ότι στην σημερινή σύνοδο δεν αναμένεται επίτευξη συμφωνίας.
«Η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για νέα αύξηση του αριθμού των μεταναστών , δήλωσε
ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε επισημαίνοντας ότι συμφωνίες για τη
μετανάστευση, όπως αυτή με την Τουρκία, είναι εφικτές και αλλού.
Εν μέσω των επιφυλάξεων πάντως που εκφράζουν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες,
σύμφωνα τους Financial Times, που φιλοξενούν συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο
πρωθυπουργός ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Άγκελα Μέρκελ να δεχτεί πίσω
αιτούντες άσυλο.
Η συζήτηση θα πρέπει να αφορά το πώς περισσότεροι θα φύγουν από την Ελλάδα, μέσω νέου
προγράμματος μετεγκατάστασης, και όχι για το πώς θα επιστρέψουν κάποιοι άλλοι, δήλωσε
από τις Βρυξέλλες και την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Από το Go back κυρία Μέρκελ στο ό,τι θέλει η κυρία Μέρκελ» σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής
κάνοντας λόγο για πολλαπλώς επικίνδυνη ενέργεια.
Ομόφωνα αθώοι η Ηριάννα και ο Περικλής, οι οποίοι, πρωτοδίκως, είχαν καταδικαστεί σε
κάθειρξη 13 ετών. Ανακοινώνοντας μέρος του σκεπτικού της απόφασης, ο πρόεδρος του
δικαστηρίου αμφισβήτησε την αξιοπιστία του βασικού μάρτυρα κατηγορίας και επεσήμανε ότι η
άρση του τηλεφωνικού απορρήτου δεν έδειξε στοιχείο επιβαρυντικό για τους κατηγορούμενους.
Ανέφερε επίσης ότι «δεν ποινικοποιούνται οι φιλικές σχέσεις» χαρακτηρίζοντας «εντόνως
αμφισβητούμενο το δείγμα DNA το οποίο ήταν χαμηλής ποιότητας και ποσότητας».
Την απόφαση σχολίασε στο τουίτερ ο πρωθυπουργός.
Σήμερα, αποκαταστάθηκε μια μεγάλη αδικία απέναντι σε δύο νέους ανθρώπους. Η δημοκρατία
και το κράτος δικαίου ανέπνευσαν, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.
Γενναίο και λαμπρό πολιτικό άνδρα χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα ο Πιερ Μοσκοβισί,
μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro. Σημείωσε επίσης ότι έχει καλή συνεννόηση με τον
πρωθυπουργό ο οποίος, όπως ανέφερε «έγινε επικεφαλής μίας «υπεύθυνης» αριστεράς».
Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου μετά τις καταγγελίες του Νίκου Κοτζιά ότι
δέχθηκε απειλες κατά τη ζωής του και της οικογένειάς του. Μιλώντας στο ραδιόφωνο 24/7 ο
ΥΠΕΞ τόνισε ότι έχει αναρωτηθεί γιατί δεν παρεμβαίνει εισαγγελέας καθώς όπως ανέφερε έχει
δεχθεί 800 απειλητικές επιστολές .
Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων
σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Από τις 5 έως τις 16 Ιουλίου η υποβολή των
μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων.
Ιστιοπλοϊκό με τουλάχιστον 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του
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ακρωτηρίου Ταίναρο από πλωτά του Λιμενικού. Η προσπάθεια ρυμούλκησης δεν έχει ακόμα
ξεκινήσει, καθώς στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι .
Η ενέργεια, ο τουρισμός και οι εισαγωγές είναι οι πυλώνες της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα
με τους παράγοντες της αγοράς που συμμετέχουν στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
«Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», το οποίο τελεί
υπό την αιγίδα των υπουργείων Οικονομίας και Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Νέα φορολοταρία , σε μία ώρα, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο. Χίλιοι
τυχεροί θα κερδίσουν από 1000 ευρώ.
Διεθνή
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν θα
συναντηθούν στις 16 Ιουλίου στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ανακοίνωσαν το Κρεμλίνο και η
εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς.
Αθλητικά
Με 4 αναμετρήσεις ολοκλήρωνεται σήμερα η 1η φάση του Mundial.
Αυτή την ώρα, Σενεγάλη- Κολομβία, Πολωνία – Ιαπωνία. Στις 9 αναμετρώνται η Αγγλία με το
Βέλγιο και ο Παναμάς με την Τυνησία.
Καιρός
Γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και απόγευμα
στα βόρεια. Θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί, αυτήν την ώρα, στο
Γκάζι.
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Δελτίο Ειδήσεων στις 16:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σε λίγη ώρα ξεκινούν στις Βρυξέλλες οι εργασίες της διήμερης συνόδου κορυφής της ΕΕ για
την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση.
Η λύση που θα τεθεί επί τάπητος προβλέπει τη δημιουργία κέντρων καταγραφής και φιλοξενίας
προσφύγων και μεταναστών εκτός Ευρώπης, σύμφωνα με την προσκλητήρια επιστολή του
προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ στους 28.
Για μια πολύ σημαντική συνεδρίαση έκαναν λόγο προσερχόμενοι οι Άνγκελα Μέρκελ και ο
Εμανουέλ Μακρόν. «Το θέμα που θα συζητηθεί σήμερα αφορά κυρίως τη φύλαξη των
εξωτερικών συνόρων» δήλωσε η Γερμανίδα καγκελάριος τονίζοντας ότι την ανάγκη περαιτέρω
στήριξης στα κράτη που δέχονται περισσότερους πρόσφυγες. Νωρίτερα από το βήμα της
Μπούντεσταγκ η κ. Μέρκελ ανέφερε ότι δεν αναμένεται να επιτευχθεί κοινή συμφωνία στη
σύνοδο.
…«Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με τη Μέρκελ και να δεχθεί πίσω
αιτούντες άσυλο» γράφουν οι FT που φιλοξενουν συνέντευξη του πρωθυπουργού.
Την άποψη ότι η συζήτηση θα πρέπει να αφορά το πώς περισσότεροι πρόσφυγες θα φύγουν
από την Ελλάδα μέσω νέου προγράμματος μετεγκατάστασης κι όχι για το πώς κάποιοι άλλοι
θα επιστρέψουν πίσω εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται
για την Σύνοδο του ΕΛΚ.
Καταλόγισε ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και
υποστήριξε ότι δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής όταν μιλάει για το προσφυγικό.
Ομόφωνα αθώοι ένα χρόνο μετά την πρωτόδικη καταδικη τους η Ηριαννα και ο Περικλής, οι
οποίοι είχαν καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών. Ανακοινώνοντας μέρος του σκεπτικού της
απόφασης ο πρόεδρος του δικαστηρίου αμφισβήτησε την αξιοπιστία του βασικού μάρτυρα
κατηγορίας και επεσήμανε ότι η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου δεν έδειξε στοιχείο
επιβαρυντικό για τους κατηγορούμενους. Ανέφερε επίσης ότι «δεν ποινικοποιούνται οι φιλικές
σχέσεις» χαρακτηρίζοντας «εντόνως αμφισβητούμενο το δείγμα DNA το οποίο ήταν χαμηλής
ποιότητας και ποσότητας.»
Γενναίο και λαμπρό πολιτικό άνδρα χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα ο Πιερ Μοσκοβισί,
μιλώντας στη γαλλική Le Figaro.
Ο επίτροπος Οικονομικών ανέφερε επίσης ότι έχει καλή συνεννόηση με τον πρωθυπουργό ο
οποίος, όπως πρόσθεσε, «έγινε επικεφαλής μίας «υπεύθυνης» αριστεράς».
Ξεπερνά το 1 δις ευρώ η μαύρη τρύπα στο συνταξιοδοτικό σύστημα λόγω των αιτήσεων
συνταξιοδότησης που εκκρεμούν, σύμφωνα με τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία. Οι
συνδικαλιστές προειδοποιούν για νέες μειώσεις συντάξεων από 72 έως και 173 ευρώ και
εκτιμούν ότι οι νέες συντάξεις μετά τον νόμο Κατρούγκαλου είναι μειωμένες έως και 438 ευρώ.
Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου μετά τις καταγγελίες του Νίκου Κοτζιά ότι
δέχθηκε απειλες κατά τη ζωής του ίδιου και της οικογένειάς του. Μιλώντας στο ραδιόφωνο 24/7
ο ΥΠΕΞ ανέφερε ότι έχει δεχθεί 800 απειλητικές επιστολές και είχε αναρωτηθεί γιατί δεν
παρεμβαίνει εισαγγελέας.
«Πολλά στελέχη της ΝΔ καλοβλέπουν την ακροδεξιά», υποστήριξε ο Νίκος Τόσκας
απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη. «Η δημοκρατία δεν κερδίζει από
ένα κλίμα αποσταθεροποίησης» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη
«Ο κ. Τόσκας βλέπει παντού ακροδεξιούς ακόμη και όταν ο Ρουβίκωνας δρα ανενόχλητος
καταρρίπτοντας τις θεωρίες συνωμοσίας της κυβέρνησης» απάντησε η κ. Κεφαλογιάννη.
Την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου επισκέφθηκε ο τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΝΔ Νίκος
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Παναγιωτόπουλος κλιμακώνοντας την αντίδραση της Πειραιώς, μετά από πρόσφατο non paper
του Μεγάρου Μαξίμου με αναφορές περί ανοιχτών θεμάτων του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη
Δικαιοσύνη. «Είναι αδιανόητο να μένουν στο απυρόβλητο όσοι επιχειρούν να εμπλέξουν την
ελληνική δικαιοσύνη σε παρακρατικές μεθοδεύσεις» , δήλωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος.
Η ενέργεια, ο τουρισμός και οι εισαγωγές είναι οι πυλώνες της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα
με τους παράγοντες της αγοράς που συμμετέχουν στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
«Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ», το οποίο τελεί
υπό την αιγίδα των υπουργείων Οικονομίας και Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Διεθνή
Τουλάχιστον 5 νεκροί, 4 επιβάτες και ένας πεζός, από συντριβή κυβερνητικού αεροσκάφους σε
πυκνοκατοικημένο προάστιο του Μουμπάι ,στην Ινδία. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, πρόκειται για
ένα ναυλωμένο αεροσκάφος που ανήκει στην κυβέρνηση της πολιτείας Ούταρ Πραντές.
Καιρός
Γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και απόγευμα
στα βόρεια. Θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο
Γκάζι.
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Ενέργεια και τουρισμός στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Επενδυτικά και κοινωνικά προγράμματα που αφορούν στους κλάδους της Ενέργειας και του
Τουρισμού, περιλαμβάνει το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων που
πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 28 Ιουνίου, στο Hilton Athens Hotel.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης,
του υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.
Θα προβληθούν παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη
βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να
γίνουν μοχλοί ανάπτυξης της οικονομίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη
πορεία εταιρειών στο εξωτερικό και θα προβάλλει τους μηχανισμούς στήριξης που
συμβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει
και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της ελληνικής οικονομίας.
Πάνω από 100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και
τις πρωτοβουλίες τους
Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σημαντικά
προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονομία και την
κοινωνία.
Θεματολογία
-Αξιοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού με Στόχο την Ανάπτυξη
-Ελληνικά Start Ups στις Διεθνείς Αγορές
-Ενέργεια & Τουρισμός: Προοπτικές, Επενδυτικά Σχέδια & Συνεισφορά στο ΑΕΠ
-Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο
-Ο Τουρισμός Παράγοντας Ανάπτυξης
-Εκπρόσωποι & Επενδυτές Τουρισμού από την Αμερική
-Επενδύσεις και Υποδομές στον Τουρισμό
-Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις & τα Οφέλη για την Ελλάδα
-Ελληνικά Προϊόντα με Διεθνή Απήχηση /Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανομών
-Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών
-Ο Αθήνα 9.84 Στηρίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη/Ομιλήτρια η Διευθύντρια του Αθήνα 9,84 κα
Νόνη Καραγιάννη
-Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων
-Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων Επενδύσεων
-Επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Οπτική των Επενδυτών
-Επενδύσεις με Σημαντικό Οικονομικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο
Για περισσότερες πληροφορίες: www.csringreece.gr/forum/2018
Χορηγός επικοινωνίας και ο Αθήνα 9.84
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείμει ο
Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης.
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Νewsroom Aθήνα 9.84
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Δελτίο Ειδήσεων στις 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://athina984.gr/wp-site/wp-content/uploads/2018/06/gr-deltio-1200-2018-06-28.mp3
Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στο επίκεντρο της συνόδου Κορυφής της ΕΕ σήμερα
και αύριο, εν μέσω αντιπαράθεσης κρατών και των πολιτικών αναταράξεων στη Γερμανία.
Η κυριότερη λύση που θα τεθεί επί τάπητος προβλέπει τη δημιουργία κέντρων καταγραφής και
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών “εκτός Ευρώπης”, σύμφωνα με την προσκλητήρια
επιστολή που έστειλε στους ηγέτες των 28 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Ντόναλντ Τουσκ.
Την πιθανότητα η Ρώμη να μπλοκάρει το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου καταγράφει ο
ιταλικός Τύπος.
Δεν αναμένεται να επιτευχθεί κοινή συμφωνία στη σύνοδο, δήλωσε από τη Μπούντεστανγκ η
Άγγελα Μέρκελ.
Στόχος του Βερολίνου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι οι διμερείς συμφωνίες με Ελλάδα και
Ιταλία αποκαλύπτουν οι Financial Times.
…“Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με τη Μέρκελ και να δεχθεί πίσω
αιτούντες άσυλο” σύμφωνα με τίτλο δημοσιεύματος στην ίδια εφημερίδα, που φιλοξενεί
συνέντευξη του πρωθυπουργού.
Την «ύπαρξη ενός βιώσιμου συστήματος» για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και «δίκαιο
επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών» της ΕΕ, ζητά με επιστολή του ο
πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio
Tajani.
Η Ευρώπη δεν πρέπει ποτέ να γίνει φρούριο, διότι αυτό θα μας απομόνωνε, δηλώνει ο
Επίτροπος Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Αβραμόπουλος, στη γερμανική εφημερίδα
“Αugsburger Allgemeine”.
Με πρωτοσέλιδο τίτλο “Ελλάδα, η Αναγέννηση” και 32 σελίδες αφιερωμένες στη χώρα μας,
κυκλοφορεί το γαλλικό περιοδικό “Le Point”.
Σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ευτυχέστερος από ό,τι πριν, αναφερόμενος στη συμφωνία
στο Eurogroup. Ως προς το δημοψήφισμα του 2015, υποστήριξε ότι “τελικά είχε πολλές αρετές:
από τη μία έπαιξε το ρόλο της δημοκρατικής βαλβίδας ασφάλειας, γιατί οι Έλληνες εξέφρασαν
τα συναισθήματά τους. Από την άλλη επέτρεψε να βρεθεί μια καλύτερη συμφωνία προς
όφελος όλων”.
Συνεδριάζει σε μία ώρα το πολιτικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, στον απόηχο των κυβερνητικών
καταγγελιών περί προσπάθειας ανατροπής της κυβέρνησης και των επιθέσεων που δέχονται
βουλευτές και στελέχη του κόμματος για την συμφωνία στο Μακεδονικό.
Απειλές για τη ζωή του δέχεται ο Νίκος Κοτζιάς όπως αποκάλυψε στον ραδιοφωνικό σταθμό
24/7. Ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι του έχουν σταλεί 800 επιστολές με απειλές κατά της
ζωής του και της οικογένειάς του, ενώ αναρωτήθηκε γιατί δεν παρεμβαίνει εισαγγελέας.
“Την Κυριακή θα αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε, αν θα μείνουμε ή αν θα φύγουμε από το
Κίνημα Αλλαγής” δήλωσε στον ΑΘΗΝΑ 984 ο εκπρόσωπος Τύπου στο ΠΟΤΑΜΙ Δημήτρης
Τσιόδρας, προσθέτοντας ότι ο χώρος του κέντρου έχει ανάγκη από ένα τέτοιο φορέα αλλά
όπως έχουν φτάσει τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο να συνεχιστεί αυτό που ξεκίνησε.
Αναφορικά με τον Σπύρο Δανέλλη τόνισε ότι είναι στο ΠΟΤΑΜΙ, παραμένει στο ΠΟΤΑΜΙ και,
όπως είπε και ο ίδιος, αν αποφασίσει να φύγει θα παραδώσει την έδρα του.
Την ενοχή της Ηριάννας και του Περικλή, όπως και πρωτοδίκως, εισηγήθηκε η εισαγγελέας της
έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Αναστασία Μασούρα, προκαλώντας την
αντίδραση του ακροατηρίου.
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Είπε μεταξύ άλλων ότι οι δύο κατηγορούμενοι είναι μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της
Φωτιάς, με σκοπό την τέλεση αδικημάτων, ενώ χαρακτήρισε αφήγημα τα όσα λέγονται περί
φυλάκισης της Ηριάννας από κατασκευή της αστυνομίας.
Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις συνηγόρων υπεράσπισης.
Πιθανότατα σήμερα το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφασή του.
Εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και καθαρισμό των δρόμων από τη λάσπη
πραγματοποιούν από το πρωί συνεργεία της Πυροσβεστικής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σε Μάνδρα και Μαγούλα. Παράλληλα, πραγματοποιούν αυτοψίες συνεργεία του υπουργείου
Υποδομών. Αυτήν την ώρα επισκέπτεται τη Μάνδρα κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής, που έχει
σύσκεψη με τη δημοτική αρχή.
Πολιτική αντιπαράθεση, με τη ΝΔ να προαναγγέλλει την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης, για τις
καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα.
Νέα φορολοταρία στις 6:00 το απόγευμα, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον
Μάιο. Χίλιοι τυχεροί θα κερδίσουν από 1000 ευρώ.
Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας πραγματοποιείται σήμερα το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα
των υπουργείων Οικονομίας και Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Διεθνή
Δεκαπέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες, από φωτιά σε υπαίθρια αγορά στην πρωτεύουσα
της Κένυας, Ναϊρόμπι.
Πολιτισμός
Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Τεχνόπολη γιορτάζει την πανσέληνο του Ιουνίου με το «λοβBoat»
να δένει στο χώρο από τις 7 το απόγευμα. Καπετάνιος θα είναι ο Γιώργος Καραδήμος και
μπάντα του πλοίου «The Jaguar Bombs». Τη σκηνοθεσία της μουσικής παράστασης
υπογράφει ο Πάνος Σουρούνης. Είσοδος ελεύθερη.
Καιρός
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες
κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Βελτίωση το βράδυ. Μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου
– 25 βαθμοί, αυτήν την ώρα, στο Γκάζι.

http://www.dimoprasion.gr/
Publication date: 28/06/2018 10:32
Alexa ranking (Greece): 55654
http://www.dimoprasion.gr/?p=113802

8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας- Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ»
Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018
Hilton Athens Hotel

Χορηγός Επικοινωνίας:Εφημερίδα Δημοπρασιών
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Ξεκινά το 8ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ της Capital Link την Πέμπτη 28 Ιουνίου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας –
Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28
Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η
Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία.
Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην
Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν
μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ” &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.
Θα δοθεί έμφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών που
αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς πρόκειται για δυο από τους
πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα προβληθούν παραδείγματα
κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και
ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία
των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να
γίνουν μοχλοί ανάπτυξης της οικονομίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη
πορεία εταιρειών στο εξωτερικό και θα προβάλλει τους μηχανισμούς στήριξης που
συμβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και
την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της ελληνικής οικονομίας.
Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σημαντικά προγράμματα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από
100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις
πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους
θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού
κοινού στο εξωτερικό.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Αξιοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού με Στόχο την Ανάπτυξη
• Ελληνικά Start Ups στις Διεθνείς Αγορές
• Ενέργεια & Τουρισμός: Προοπτικές, Επενδυτικά Σχέδια & Συνεισφορά στο ΑΕΠ
• Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο
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• Ο Τουρισμός Παράγοντας Ανάπτυξης
• Εκπρόσωποι & Επενδυτές Τουρισμού από την Αμερική
• Επενδύσεις και υποδομές στον τουρισμό
• Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις & τα Οφέλη για την Ελλάδα
• Ελληνικά Προϊόντα με Διεθνή Απήχηση | Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανομών
• Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών
• Ο Αθήνα 9.84 Στηρίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων
• Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων Επενδύσεων
• Επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Οπτική των Επενδυτών
• Επενδύσεις με Σημαντικό Οικονομικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείμει ο
Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης μετά από σύντομη ομιλία του.
2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Το “Capital Link CSR Leadership Award” δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και μία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή
τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα
απονεμηθεί φέτος στον κ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, ως αναγνώριση της
προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και του
σημαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα
απονεμηθεί φέτος στον κ. Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως
αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη
διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:
Υπό την αιγίδα: του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του
Δήμου Αθηναίων
Με την υποστήριξη: της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
Παγκόσμιος Χρυσός Χορηγός: EY
Κορυφαίοι Χορηγοί: Ελληνικά Πετρέλαια, Libra Group, OTE, Παπαστράτος
Μεγάλοι Χορηγοί: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Andromeda Group, Εθνική Πανγαία, Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού- www.visitgreece.gr, ICAP Group, Ροδούλα
Υποστηρικτές Χορηγοί: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Enterprise Greece, FrieslandCampina / ΝΟΥΝΟΥ,
ΜΕΓΑ
Χορηγός Coffee Break: Illy Iperespresso – Machine & Capsule – Kafea Terra Food & Drinks,
Papadopoulos
Μουσική Επένδυση: Μενέλαος Κανάκης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Μουσικοσυνθέτης
Φορείς Υποστήριξης: AFI (Action Finance Initiative), BCA, Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών,
Hellenic Start Up Association, HELMEPA, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Κέντρο
Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ),
Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο, Endeavor Greece, Envolve Entrepreneurship, Ένωση
Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Ινστιτούτο
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Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Propeller Club, Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, ΣΑΚΑ – Σύλλογος
Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού, Σύνδεσμος ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ &
Ε.Π.Ε., The Home Project
Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building
Green, COSMOS Hellenic Public Radio, Εφημερίς Δημοπρασιών, Economia, ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΗΡΥΞ, epixeiro.gr, Greek Law Digest, Greek Reporter, Hellas Journal by Mignatiou.com, Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κανάλι Ένα 90.4 Fm Πειραιάς, World Energy News
ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συμμετάσχετε στο Συνέδριο παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή ακολουθώντας το
παρακάτω link:
http://csringreece.gr/forum/2018/index.php
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Κυρία Όλγα Μπορνόζη – obornozi@capitallink.com
Κυρία Ελένη Λυκίδη – marketing@capitallink.com
Τηλ. Επικοινωνίας +30 210 6109 800
www.csringreece.gr/forum/2018
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
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80 Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας
Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ
Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Αθήνα Hilton Hotel

10:30ΠΜ-7:00ΜΜ
Είοοδος ελεύθερη

Υπό την

Αιγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΗΜΟΙ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Link Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας 8 Ανάπτυξης
του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς μέσα από την υλοποίηση επενδυτικών και κοινωνικών
προγραμμάτων συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου Θα δοθεί
έμφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του
Τουρισμού καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας ενώ θα προβληθούν παραδείγματα
κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών
Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη
με την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μοχλοί ανάπτυξης της οικονομίας τους
παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη πορεία εταιρειών στο εξωτερικό και θα προβάλλει τους μηχανισμούς στήριξης που
συμβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών
παραγόντων της ελληνικής οικονομίας Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο αλλά και σημαντικά προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας που εττηρεάφυν
θετικά την ελληνική οικονομία και την κοινωνία
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς από όλη την Ελλάδα να
παρουσιάσουν το έργο τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και
της Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Αξιοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού με Στόχο

την Ανάπτυξη Envolve Υποστηρίζοντας την Ελληνική Επιχειρηματικότητα
Ελληνικά Προϊόντα με Διεθνή Απήχηση Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανομών Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών
• Ενέργεια
Τουρισμός Προοπτικές Επενδυτικά Σχέδια Συνεισφορά στο ΑΕΠ Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο Διεθνείς Tour
Operators Προσέλκυση Τουριστών στην Ελλάδα Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις τα Οφέλη για την Ελλάδα Ο Αθήνα 9.84
Στηρίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίιων Ελληνικών Επιχειρήσεων Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων
Κοινωνικό
Επενδύσεων Επενδύσεις στην Ελλάδα Η Οπτική των Επενδυτών Επενδύσεις με Σημαντικό Οικονομικά
Αντίκτυπο
2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARDS
To Capital Link CSR Leadership Award δίνεται ετησίως σε μία ή και περισσότερες προσωπικότητες/εταιρείες για την κοινωνική τους
προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως

Φέτος το 2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεμηθεί στους
κ Χρήστο Χαρπαντίδη Πρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International
ως αναγνώριση της προσήλωσής τους στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία αλλά και του σημαντικού έργου της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων
κ Θοδωρή Κυριακού Πρόεδρο του Ομίλου ANTENNA ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και συμβολής του Ομίλου
ANTENNA τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Την απονομή των βραβείων θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων κος Γιώργος Καμίνης μετά από σύντομη ομιλία του
Χορηγός Επικοινωνίας
Η πσρσκολούβηση είναι δωρεάν με επιθυμητή την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής
Για περισσότερες πληροιρορ.ες καλίστε στο 210 610 98 00 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδσ

hllp:)>c»rinQreecc.griforum/2016<reglster.php
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8th Annual Capital Link CSR Forum
Corporate Social Responsibility, Events, Conferences,Forums and Symposiums — By admin on June 26, 2018 at 3:52 PM

Olga and Nicholas Bornozis; the powerful duo
behind Capital Link’s success!
“Opening up Greece to Global Opportunities – A new aspect of CSR” with the participation of 100
Organizations-parallel NGOs Exhibition
THURSDAY, JUNE 28TH, 2018, HILTON ATHENS HOTEL
Athens, June 26, 2018
The 8th Annual Capital Link “Opening up Greece to Global Opportunities – A new aspect of CSR”
Forum will take place in Athens, on June 28th, 2018, under the Auspices of the Ministry of Economy
& Development, Ministry of Tourism and the City of Athens.
With a 23 year track record of organizing highly successful large scale investment conferences, Capital
Link inaugurated 8 years ago the organisation of a series of Annual Corporate Social Responsibility
Forums in London, in Athens and in New York, where the company is based. This Forum, like all other
Capital Link Forums, (in New York, in London, in Athens, in Limassol, in Shanghai, in Singapore, and as
of this year in Tokyo) offers a high level of rich industry information and unique networking
opportunities.
FORUM “OPENING UP GREECE TO GLOBAL OPPORTUNITIES – A NEW ASPECT OF
CSR” & NGO EXHIBITION
The Forum aims to showcase how companies and institutions, through the implementation of investment
and social programs, contribute substantially to the recovery of the Greek economy and to the prosperity
of the society as a whole. Emphasis will be given on investment and planning of infrastructure projects
and partnerships in the Energy and Tourism sectors, as these are two of the most important pillars for
economic growth, whilst examples of leading companies operating with a view to sustainable
development and to the continuous support of improving the lives of citizens. In the middle of the current
social and economic crisis, it will be highlighted that the development and prosperity of the country is
directly linked to the growth and successful course of businesses, and investment in innovation,
extroversion and social responsibility are necessary conditions for such growth and success.
SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP
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The Annual Forum will highlight the business sectors that have the potential to become levers for the
growth of the economy, the factors that contributed to the successful course of companies abroad and will
highlight the support mechanisms that contribute to the international networking of healthy Greek
enterprises, whilst it will also host the view of investors as well as important key players of the Greek
economy. The Forum will present an analysis of tools and actions that lead to the development of
entrepreneurship both in a domestic and international level, as well as important corporate responsibility
programs that have a positive impact on Greek economy and society.
SUPPORTING SOCIETY
In a separately reserved space, the Forum offers the opportunity to over 100 NGOs from all over Greece,
to present their work, their activities and initiatives by exhibiting their own material to the participants. It
is of great importance that due to the globalized profile of Capital Link Forums, their promotion will be
very broad, including the Greek homogeneity as well as the investors’ community abroad.
PANELS & PRESENTATIONS
Greek Diaspora: Supporting Initiatives & Development
Greek Start Ups in Global Markets
Energy & Tourism: Prospects, Investment Projects & Contribution to GDP
The New Energy Landscape
Tourism: A Key Economic Driver
Tourism Representatives & Investors from USA
Infrastructure and Investments in Tourism
Top Tourism Investments & Their Contribution to Economy
Greek Agricultural Products – Global Brands |International Distribution Networks Facilitating
Greek Exports
Success Stories of Greek Multinationals
Athens Radio Supports Sustainable Development
Top Greek Companies & Their Social Responsibility Profile
The Prospects of Attracting Investors
Investing in Greece: The Viewpoint of Investors
Foreign Investments with Positive Economic & Social Impacts
OFFICAL AWARD CEREMONY
The International “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARDS” will be presented by The
Mayor of Athens Mr. Georgios Kaminis.
2018 Capital Link CSR Leadership Awards
The “Capital Link CSR Leadership Award” is annually presented to one or more
personalities/organizations for their outstanding contribution to society and for the elevation of Greece
and the Greek culture globally.
The International “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” for an international
personality, will be presented this year to Mr. Christos Harpantidis, Chairman and Managing Director
of PAPASTRATOS, an affiliate of Philip Morris International, in recognition of his commitment to
responsible business development and innovation.
The “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” for an international personality will be
presented this year to Mr. Theodore Kyriakou, Chairman, ANTENNA GROUP, in recognition of the
work and contribution of ANTENNA GROUP in a multilateral basis, both in Greece and abroad.
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THE FORUM IS ORGANIZED:
Under the auspices: of the Ministry of Economy & Development, Ministry of Tourism and the City
of Athens
With the support: of ΕΕΔΕ (Hellenic Management Association)
Global Gold Sponsor: EY
Lead Sponsors: Hellenic Petroleum, Libra Group, OTE, Papastratos
Grand Sponsors: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Sponsors: National Bank of Greece, Andromeda Group, NBG Pangaea, Greek National Tourism
Organisation- www.visitgreece.gr, ICAP Group, Rodoula
Supporting Sponsors: Couniniotis, PPC, EYDAP, Enterprise Greece, FrieslandCampina / ΝΟΥΝΟΥ,
Mega Disposables
Coffee Break Sponsors: Illy Iperespresso – Machine & Capsule – Kafea Terra Food & Drinks,
Papadopoulos
Music by: Menelaos Kanakis, Psychologist – Psychotherapist – Music Composer
Supporting Organizations: AFI (Action Finance Initiative), Association of S.A. & Limited Liability
Companies, BCA College, CCIFG – Franco-Hellenic Chamber of Commerce and Industry, Endeavor
Greece, Envolve Entrepreneurship,
Financial Literacy Institute, Hellenic Bank Association, Hellenic Employment & Workplace Mediation
Center, Hellenic Fund and Asset Management Association, Hellenic Mediation & Arbitration Center,
Hellenic Start Up Association, Hellenic Union of Mediators, HELMEPA, KALLIPATEIRA, Panhellenic
Exporters Association, Propeller Club, Rotary Club of Athens, SAKA, The Association of Greek Alumni
of American Universities, The Home Project, University of Piraeus
Media partners: Athina 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building Green, COSMOS
Hellenic Public Radio, Efimeris Dimoprasion & Plistiriasmon, Economia, Ethnikos Kirikas, epixeiro.gr,
Greek Law Digest, Greek Reporter, Hellas Journal by Mignatiou.com, KATHIMERINI, Kanali Ena 90.4
Fm Peiraias, World Energy News
REGISTRATION
To register please visit the link below:
http://csringreece.gr/forum/2018/index.php#
For further information, please contact:
Mrs. Olga Bornozi – obornozi@capitallink.com
Mrs. Eleni Lykidi – marketing@capitallink.com
Tel. +30 210 6109 800
www.csringreece.gr/forum/2018
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ORGANIZERS
Founded in 1995, Capital Link is a New York based investor relations, financial communications
and advisory firm with a strategic focus on the maritime, commodities and energy sectors, MLPs,
as well as Closed-End Funds and ETFs. Based in New York City, Capital Link has presence in
London, Athens & Oslo. Capital Link is a member of the Baltic Exchange and works very closely
with the New York Stock Exchange, NASDAQ and the London Stock Exchange as well as with major
international and supranational organizations and industry associations in the areas of the firm’s strategic
concentration.
Our proactive approach, which integrates Investor Relations, Information Technology and Media,
enhances awareness and branding for our clients through tailored outreach programs targeting analysts,
institutional and individual investors and the financial media complemented by extensive and uniquely
powerful marketing platforms. Capital Link offers a full suite of services including strategic and
corporate advisory, investor relations, media relations, public and industry relations and the
organization of corporate events. Capital Link is also known for the organization of large scale, high
quality Investment Forums focusing on maritime transportation and U.S. investment products in key
industry centers, such as New York, London, Athens, Limassol, Shanghai, Singapore and as of this
year in Tokyo. We organize twelve to fourteen conferences annually, of which seven are focused on the
maritime sector. The Capital Link Investment Forums feature industry leaders and draw the elite of the
global financial and investment communities. The Capital Link brand is widely-recognized and valued
worldwide by participants in these communities for combining rich informational and educational content
with as well as superior networking opportunities.
Since January 2011, Capital Link has expanded its activities in the field of Corporate Social
Responsibility, by creating the portal www.csringreece.com, an innovative website that bridges the
communication between companies and organizations that represent the Society. It is a centralized source
of information for all news relating to CSR and provides a platform for the Associations from all over
Greece. This year we organize the 8th Annual Corporate Social Responsibility Conference.
In parallel, Capital Link has created the English portal www.maritimecsr.com, which presents the CSR
actions and regulations that apply in the Shipping sector internationally in order to serve as a centralized
source of information for all the issues of CSR towards a wide audience that includes Government
officials, non-Governmental organizations, industry associations, the investment community etc. In
addition, Capital Link is organizing the Annual Capital Link Maritime CSR Forum. The 8th Annual CSR
Forum will take place in Athens on October 30, 2018.
In addition to conferences, Capital Link organizes Webinars focusing on investment strategies, sectors,
critical topics of interest to the investment community and company presentations. Capital Link’s global
marketing platform enhances the visibility and reach of these events on a global scale that lasts well
beyond the date on which each event is held, becoming a continuous reference point for market
participants.
Capital Link’s efforts have been recognized by the 2011 Lloyds’s List Greek Shipping Awards, in 2012
and 2013 by the InterContinental Finance Magazine and in 2016 by the Wealth & Finance Magazine,
Also, by the International Propeller Club of the United States and AHI-American Hellenic Institute.
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Capital Link: Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση
ΕΚΕ & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28
Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων. Με ιστορικό 23 ετών στη
διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link εγκαινίασε πριν
από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη,
στη Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν μοναδικές δυνατότητες
πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων Σκοπός του
Συνεδρίου είναι να...
Bankingnewspalo.gr ·
πριν από
3 λεπτά ·
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8ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link: Διεθνοποίηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να
γίνουν μοχλοί ανάπτυξης της οικονομίας
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28
Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η
Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία.
Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην
Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν
μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έμφαση στις
επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους
της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα προβληθούν παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που
λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής
των πολιτών. Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, θα αναδειχθεί ότι η
ανάπτυξη και ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την
επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην
καινοτομία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να
γίνουν μοχλοί ανάπτυξης της οικονομίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη
πορεία εταιρειών στο εξωτερικό και θα προβάλλει τους μηχανισμούς στήριξης που
συμβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και
την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της ελληνικής οικονομίας. Θα
παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σημαντικά προγράμματα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από
100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις
πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η
προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του
επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
·
Αξιοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού με Στόχο την Ανάπτυξη
·
Ελληνικά Start Ups στις Διεθνείς Αγορές
·
Ενέργεια & Τουρισμός: Προοπτικές, Επενδυτικά Σχέδια & Συνεισφορά στο ΑΕΠ
·
Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο
·
Ο Τουρισμός Παράγοντας Ανάπτυξης
·
Εκπρόσωποι & Επενδυτές Τουρισμού από την Αμερική
·
Επενδύσεις και υποδομές στον τουρισμό
·
Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις & τα Οφέλη για την Ελλάδα
·
Ελληνικά Προϊόντα με Διεθνή Απήχηση | Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανομών
·
Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών
·
Ο Αθήνα 9.84 Στηρίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
·
Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων
·
Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων Επενδύσεων
·
Επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Οπτική των Επενδυτών
·
Επενδύσεις με Σημαντικό Οικονομικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείμει ο
Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης μετά από σύντομη ομιλία του.
2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Το “Capital Link CSR Leadership Award” δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και μία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή
τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
<span lang="EL" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;
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Capital Link: Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση
ΕΚΕ & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28
Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η
Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία.
Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην
Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν
μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.
Θα δοθεί έμφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών που
αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς πρόκειται για δυο από τους
πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα προβληθούν παραδείγματα
κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και
ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία
των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να
γίνουν μοχλοί ανάπτυξης της οικονομίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη
πορεία εταιρειών στο εξωτερικό και θα προβάλλει τους μηχανισμούς στήριξης που
συμβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και
την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της ελληνικής οικονομίας.
Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σημαντικά προγράμματα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από
100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις
πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους
θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού
κοινού στο εξωτερικό.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Αξιοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού με Στόχο την Ανάπτυξη
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• Ελληνικά Start Ups στις Διεθνείς Αγορές
• Ενέργεια & Τουρισμός: Προοπτικές, Επενδυτικά Σχέδια & Συνεισφορά στο ΑΕΠ
• Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο
• Ο Τουρισμός Παράγοντας Ανάπτυξης
• Εκπρόσωποι & Επενδυτές Τουρισμού από την Αμερική
• Επενδύσεις και υποδομές στον τουρισμό
• Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις & τα Οφέλη για την Ελλάδα
• Ελληνικά Προϊόντα με Διεθνή Απήχηση | Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανομών
• Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών
• Ο Αθήνα 9.84 Στηρίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων
• Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων Επενδύσεων
• Επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Οπτική των Επενδυτών
• Επενδύσεις με Σημαντικό Οικονομικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείμει ο
Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης μετά από σύντομη ομιλία του.
2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Το “Capital Link CSR Leadership Award” δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και μία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή
τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα
απονεμηθεί φέτος στον κ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, ως αναγνώριση της
προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και του
σημαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα
απονεμηθεί φέτος στον κ. Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως
αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη
διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:
Υπό την αιγίδα: του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του
Δήμου Αθηναίων
Με την υποστήριξη: της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
Παγκόσμιος Χρυσός Χορηγός: EY
Κορυφαίοι Χορηγοί: Ελληνικά Πετρέλαια, Libra Group, OTE, Παπαστράτος
Μεγάλοι Χορηγοί: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Andromeda Group, Εθνική Πανγαία, Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού- www.visitgreece.gr, ICAP Group, Ροδούλα
Υποστηρικτές Χορηγοί: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Enterprise Greece, FrieslandCampina / ΝΟΥΝΟΥ,
ΜΕΓΑ
Χορηγός Coffee Break: Illy Iperespresso - Machine & Capsule – Kafea Terra Food & Drinks,
Papadopoulos
Μουσική Επένδυση: Μενέλαος Κανάκης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Μουσικοσυνθέτης
Φορείς Υποστήριξης: AFI (Action Finance Initiative), BCA, Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών,
Hellenic Start Up Association, HELMEPA, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Κέντρο
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Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ),
Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο, Endeavor Greece, Envolve Entrepreneurship, Ένωση
Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Ινστιτούτο
Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Propeller Club, Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, ΣΑΚΑ - Σύλλογος
Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού, Σύνδεσμος ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ &
Ε.Π.Ε., The Home Project
Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building
Green, COSMOS Hellenic Public Radio, Εφημερίς Δημοπρασιών, Economia, ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΗΡΥΞ, epixeiro.gr, Greek Law Digest, Greek Reporter, Hellas Journal by Mignatiou.com, Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κανάλι Ένα 90.4 Fm Πειραιάς, World Energy News
www.bankingnews.gr
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"Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ"
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
8ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CAPITAL LINK"Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ"
25/06/2018
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµα τικότητα ς - Μια Νέα Διά στα ση
ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων , θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel, υπό
την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµία ς & Ανά πτυξης , του Υπουργείου Τουρισµού και του Δήµου Αθηνα ίων.

Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό, στη Σαγκάη, στη
Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, µέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό
έργων υποδοµής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισµού, καθώς
πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονοµίας, ενώ θα προβληθούν
παραδείγµατα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν µέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης,
θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την
επιτυχηµένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτοµία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηµατικούς τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µοχλοί
ανάπτυξης της οικονοµίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχηµένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους µηχανισµούς στήριξης που συµβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της
ελληνικής οικονοµίας. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σηµαντικά προγράµµατα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς
από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους µε το δικό
τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των
Συνεδρίων της Capital Link, η

προβολή τους θα είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής Οµογένειας και του επενδυτικού
κοινού στο εξωτερικό.
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Αξιοποίηση του Απόδηµου Ελληνισµού µε Στόχο την Ανάπτυξη
Ελληνικά Start Ups στις Διεθνείς Αγορές
Ενέργεια & Τουρισµός: Προοπτικές, Επενδυτικά Σχέδια & Συνεισφορά στο ΑΕΠ
Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο
Ο Τουρισµός Παράγοντας Ανάπτυξης
Εκπρόσωποι & Επενδυτές Τουρισµού από την Αµερική
Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις & τα Οφέλη για την Ελλάδα
Ελληνικά Προϊόντα µε Διεθνή Απήχηση | Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανοµών
Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών
Ο Αθήνα 9.84 Στηρίζει τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων
Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων Επενδύσεων
Επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Οπτική των Επενδυτών
Επενδύσεις µε Σηµαντικό Οικονοµικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείµει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ.
Γιώργος Καµίνης µετά από σύντοµη οµιλία του.
2018 CapitalLinkCSRLeadershipAwards
Το “Capital Link CSR Leadership Award” δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική ή/και µία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.

Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον
κ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας
της Philip Morris International, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηµατική ανάπτυξη
και την καινοτοµία, αλλά και του σηµαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών
συνόρων.

Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον
κ. Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συµβολής του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισµού, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:
Κορυφαίοι Χορηγοί: Ελληνικά Πετρέλαια, Libra Group, OTE, Παπαστράτος
Παγκόσµιος Χρυσός Χορηγός: EY
Μεγάλοι Χορηγοί: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Andromeda Group, Εθνική Πανγαία, ICAP Group, Ροδούλα
Υποστηρικτές Χορηγοί: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Enterprise Greece, FrieslandCampina / ΝΟΥΝΟΥ, ΜΕΓΑ
Χορηγός Coffee Break:Illy Iperespresso - Machine & Capsule – Kafea Terra Food & Drinks
Μουσική Επένδυση: Μενέλαος Κανάκης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Μουσικοσυνθέτης
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Φορείς Υποστήριξης: BCA, Ελληνική Ένωση Διαµεσολαβητών, Hellenic Start Up Association, HELMEPA,
Ελληνικό Κέντρο Διαµεσολάβησης & Διαιτησίας, Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαµεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ),
Ελληνογαλλικό Επιµελητήριο, Endeavor Greece, Ένωση Αποφοίτων Αµερικανικών Πανεπιστηµίων, Ένωση
Θεσµικών Επενδυτών, Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, Πανελλήνιος
Σύνδεσµος Εξαγωγέων, Propeller Club, Ροταριανός Όµιλος Αθηνών, Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου
Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού – ΣΑΚΑ, Σύνδεσµος ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Ε.Π.Ε.
Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building Green, COSMOS
Hellenic Public Radio, Εφηµερίς Δηµοπρασιών, Economia, ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ, epixeiro.gr, Greek Reporter, Hellas
Journal by Mignatiou.com, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κανάλι Ένα 90.4 Fm Πειραιάς, World Energy News

ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συµµετάσχετε στο Συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακολουθώντας το παρακάτω link:
http://csringreece.gr/forum/2018/index.php

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε:
Κυρία Όλγα Μπορνόζη - obornozi@capitallink.com
Κυρία Ελένη Λυκίδη - marketing@capitallink.com
Τηλ. Επικοινωνίας +30 210 6109 800
www.csringreece.gr/forum/2018

http://www.palo.gr/
Publication date: 22/06/2018 18:28
Alexa ranking (Greece): 783
http://www.palo.gr/oikonomika-nea/capital-link-diethnopoiisi-tis-ellinikis-epixeirima...

Capital Link: Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton
Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισµού και του
Δήµου Αθηναίων. Το Συνέδριο διοργανώνεται µε την υποστήριξη της ΕΕΔΕ. Με ιστορικό 23 ετών στη
διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια
τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και
τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη,
στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,)
συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΟ
"Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &...
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Capital Link: Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
H Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων
Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη
όπου έχει γραφεία
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28
Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης,
του Υπουργείου Τουρισµού και του Δήµου Αθηναίων.
Το Συνέδριο διοργανώνεται µε την υποστήριξη της ΕΕΔΕ.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό, στη Σαγκάη, στη
Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, µέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου.
Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό έργων υποδοµής και συνεργασιών που αφορούν τους
κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισµού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης της οικονοµίας, ενώ θα προβληθούν παραδείγµατα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν
µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Εν µέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης, θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευηµερία
της χώρας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την επιτυχηµένη πορεία των επιχειρήσεων,
προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτοµία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική
υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηµατικούς τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µοχλοί
ανάπτυξης της οικονοµίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχηµένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους µηχανισµούς στήριξης που συµβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της
ελληνικής οικονοµίας.
Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας
σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σηµαντικά προγράµµατα εταιρικής υπευθυνότητας που
επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς
από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους µε το δικό
τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των
Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής
Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Αξιοποίηση του Απόδηµου Ελληνισµού µε Στόχο την Ανάπτυξη
• Ελληνικά Start Ups στις Διεθνείς Αγορές
• Ενέργεια & Τουρισµός: Προοπτικές, Επενδυτικά Σχέδια & Συνεισφορά στο ΑΕΠ
• Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο
• Ο Τουρισµός Παράγοντας Ανάπτυξης
• Εκπρόσωποι & Επενδυτές Τουρισµού από την Αµερική
• Επενδύσεις και υποδοµές στον τουρισµό
• Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις & τα Οφέλη για την Ελλάδα
• Ελληνικά Προϊόντα µε Διεθνή Απήχηση | Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανοµών
• Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών
• Ο Αθήνα 9.84 Στηρίζει τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
• Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων
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• Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων Επενδύσεων
• Επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Οπτική των Επενδυτών
• Επενδύσεις µε Σηµαντικό Οικονοµικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείµει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ.
Γιώργος Καµίνης µετά από σύντοµη οµιλία του.
2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Το “Capital Link CSR Leadership Award” δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική ή/και µία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον κ.
Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας της
Philip Morris International, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηµατική ανάπτυξη και
την καινοτοµία, αλλά και του σηµαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών
συνόρων.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον κ.
Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συµβολής του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισµού, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:
Υπό την αιγίδα: του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισµού και του Δήµου
Αθηναίων
Με την υποστήριξη: της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
Παγκόσµιος Χρυσός Χορηγός: EY
Κορυφαίοι Χορηγοί: Ελληνικά Πετρέλαια, Libra Group, OTE, Παπαστράτος
Μεγάλοι Χορηγοί: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Andromeda Group, Εθνική Πανγαία, ICAP Group, Ροδούλα
Υποστηρικτές Χορηγοί: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Enterprise Greece, FrieslandCampina / ΝΟΥΝΟΥ, ΜΕΓΑ
Χορηγός Coffee Break: Illy Iperespresso - Machine & Capsule – Kafea Terra Food & Drinks, Papadopoulos
Μουσική Επένδυση: Μενέλαος Κανάκης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Μουσικοσυνθέτης
Φορείς Υποστήριξης: AFI (Action Finance Initiative), BCA, Ελληνική Ένωση Διαµεσολαβητών, Hellenic Start Up
Association, HELMEPA, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Κέντρο Διαµεσολάβησης & Διαιτησίας,
Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαµεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ), Ελληνογαλλικό Επιµελητήριο, Endeavor Greece,
Envolve Entrepreneurship, Ένωση Αποφοίτων Αµερικανικών Πανεπιστηµίων, Ένωση Θεσµικών Επενδυτών,
Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων,
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Propeller Club, Ροταριανός Όµιλος Αθηνών, ΣΑΚΑ - Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου
Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού, Σύνδεσµος ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Ε.Π.Ε., The Home Project
Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building Green, COSMOS
Hellenic Public Radio, Εφηµερίς Δηµοπρασιών, Economia, ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ, epixeiro.gr, Greek Law Digest, Greek
Reporter, Hellas Journal by Mignatiou.com, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κανάλι Ένα 90.4 Fm Πειραιάς, World Energy News
www.bankingnews.gr
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Capital Link: Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων

H Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28
Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης,
του Υπουργείου Τουρισµού και του Δήµου Αθηναίων. Το Συνέδριο διοργανώνεται µε την
υποστήριξη της ΕΕΔΕ.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό, στη Σαγκάη, στη
Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, µέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό
έργων υποδοµής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισµού, καθώς
πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονοµίας, ενώ θα προβληθούν
παραδείγµατα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν µέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης,
θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την
επιτυχηµένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτοµία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηµατικούς τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µοχλοί
ανάπτυξης της οικονοµίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχηµένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους µηχανισµούς στήριξης που συµβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της
ελληνικής οικονοµίας. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σηµαντικά προγράµµατα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς
από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους µε το δικό
τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των
Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής
Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
•

Αξιοποίηση του Απόδηµου Ελληνισµού µε Στόχο την Ανάπτυξη

•

Ελληνικά Start Ups στις Διεθνείς Αγορές

•

Ενέργεια & Τουρισµός: Προοπτικές, Επενδυτικά Σχέδια & Συνεισφορά στο ΑΕΠ

•

Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο

•

Ο Τουρισµός Παράγοντας Ανάπτυξης

•

Εκπρόσωποι & Επενδυτές Τουρισµού από την Αµερική

•

Επενδύσεις και υποδοµές στον τουρισµό

•

Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις & τα Οφέλη για την Ελλάδα

•

Ελληνικά Προϊόντα µε Διεθνή Απήχηση | Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανοµών

•

Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών

•

Ο Αθήνα 9.84 Στηρίζει τη Βιώσιµη Ανάπτυξη

•

Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων

•

Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων Επενδύσεων

•

Επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Οπτική των Επενδυτών

•

Επενδύσεις µε Σηµαντικό Οικονοµικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείµει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ.
Γιώργος Καµίνης µετά από σύντοµη οµιλία του.
2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Το “Capital Link CSR Leadership Award” δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική ή/και µία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον κ.
Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας της
Philip Morris International, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηµατική ανάπτυξη και
την καινοτοµία, αλλά και του σηµαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών
συνόρων.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον κ.
Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συµβολής του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισµού, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
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ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:
Υπό την αιγίδα: του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισµού και του Δήµου
Αθηναίων
Με την υποστήριξη: της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
Παγκόσµιος Χρυσός Χορηγός: EY
Κορυφαίοι Χορηγοί: Ελληνικά Πετρέλαια, Libra Group, OTE, Παπαστράτος
Μεγάλοι Χορηγοί: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Andromeda Group, Εθνική Πανγαία, ICAP Group, Ροδούλα
Υποστηρικτές Χορηγοί: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Enterprise Greece, FrieslandCampina / ΝΟΥΝΟΥ, ΜΕΓΑ

Χορηγός Coffee Break: Illy Iperespresso - Machine & Capsule – Kafea Terra Food & Drinks, Papadopoulos
Μουσική Επένδυση: Μενέλαος Κανάκης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Μουσικοσυνθέτης
Φορείς Υποστήριξης: AFI (Action Finance Initiative), BCA, Ελληνική Ένωση Διαµεσολαβητών, Hellenic Start Up
Association, HELMEPA, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Κέντρο Διαµεσολάβησης & Διαιτησίας,
Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαµεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ), Ελληνογαλλικό Επιµελητήριο, Endeavor Greece,
Envolve Entrepreneurship, Ένωση Αποφοίτων Αµερικανικών Πανεπιστηµίων, Ένωση Θεσµικών Επενδυτών,
Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων,
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Propeller Club, Ροταριανός Όµιλος Αθηνών, ΣΑΚΑ - Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου
Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού, Σύνδεσµος ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Ε.Π.Ε., The Home Project
Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building Green, COSMOS
Hellenic Public Radio, Εφηµερίς Δηµοπρασιών, Economia, ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ, epixeiro.gr, Greek Law Digest, Greek
Reporter, Hellas Journal by Mignatiou.com, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κανάλι Ένα 90.4 Fm Πειραιάς, World Energy News
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Στις 28 Ιουνίου το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα: Πολλές
συµµετοχές
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link “Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας – Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ” & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton
Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισµού και του
Δήµου Αθηναίων. Το Συνέδριο διοργανώνεται µε την υποστήριξη της ΕΕΔΕ.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό, στη Σαγκάη, στη
Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ” & ΕΚΘΕΣΗ Έργου
Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, µέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό
έργων υποδοµής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισµού, καθώς
πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονοµίας, ενώ θα προβληθούν
παραδείγµατα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν µέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης,
θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την
επιτυχηµένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτοµία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηµατικούς τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µοχλοί
ανάπτυξης της οικονοµίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχηµένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους µηχανισµούς στήριξης που συµβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της
ελληνικής οικονοµίας. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σηµαντικά προγράµµατα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς
από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους µε το δικό
τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των
Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής
Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείµει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ.
Γιώργος Καµίνης µετά από σύντοµη οµιλία του.
2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Το “Capital Link CSR Leadership Award” δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική ή/και µία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον κ.
Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας της
Philip Morris International, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηµατική ανάπτυξη και
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την καινοτοµία, αλλά και του σηµαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών
συνόρων.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον κ.
Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συµβολής του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισµού, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

8ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link για την ελληνική επιχειρηματικό...
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ΣΤΙΣ

Το ο Ετήσιο Συνέδριο της

Διεθνοποίηση της Ελληνικής

Επιχειρηματικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
Ιουνίου

στο

υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας

Ανάπτυξης του

Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων
Με ιστορικό

ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων η

εγκαινίασε πριν από χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής

6/27/2018, 11:37 AM
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Ευθύνης στο Λονδίνο την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία Το Συνέδριο όπως και όλα τα
Συνέδρια της

στη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο στην Αθήνα στη Λεμεσό στη Σαγκάη στη

Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο συνδυάζουν μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης
τεχνογνωσίας και δικτύωσης

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς μέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου Θα δοθεί έμφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασμό
έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισμού καθώς
πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας ενώ θα προβληθούν
παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και
υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και
οικονομικής κρίσης θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την
ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η
επένδυση στην καινοτομία η εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μοχλοί
ανάπτυξης της οικονομίας τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους μηχανισμούς στήριξης που συμβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων
της ελληνικής οικονομίας Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο αλλά και σημαντικά
προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονομία και την κοινωνία
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από

Φορείς

από όλη την Ελλάδα να παρουσιάσουν το έργο τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό
τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των
Συνεδρίων της

η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής

Ομογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Αξιοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού με Στόχο την Ανάπτυξη
Ελληνικά

στις Διεθνείς Αγορές
6/27/2018, 11:37 AM
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Ενέργεια
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Τουρισμός Προοπτικές Επενδυτικά Σχέδια

Συνεισφορά στο ΑΕΠ

Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο
Ο Τουρισμός Παράγοντας Ανάπτυξης
Εκπρόσωποι

Επενδυτές Τουρισμού από την Αμερική

Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις

τα Οφέλη για την Ελλάδα

Ελληνικά Προϊόντα με Διεθνή Απήχηση Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανομών
Τα
Ο Αθήνα

Ελληνικών Πολυεθνικών
Στηρίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων
Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων Επενδύσεων
Επενδύσεις στην Ελλάδα Η Οπτική των Επενδυτών
Επενδύσεις με Σημαντικό Οικονομικό

Κοινωνικό Αντίκτυπο

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο

θα απονείμει ο Δήμαρχος

Αθηναίων κ Γιώργος Καμίνης μετά από σύντομη ομιλία του

Το

δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή και μία Διεθνή

προσωπικότητα εταιρεία για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως
Το

Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεμηθεί φέτος

στον κ Χρήστο Χαρπαντίδη Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ θυγατρικής
εταιρείας της

ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη

επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία αλλά και του σημαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και
εκτός των ελληνικών συνόρων
Το

Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεμηθεί φέτος

στον κ Θοδωρή Κυριακού Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ ως αναγνώριση της πολύπλευρης
προσφοράς και συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ
Κορυφαίοι Χορηγοί Ελληνικά Πετρέλαια

Παπαστράτος

Παγκόσμιος Χρυσός Χορηγός
Μεγάλοι Χορηγοί
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Χορηγοί Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Εθνική Πανγαία

Υποστηρικτές Χορηγοί ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ

Ροδούλα
ΝΟΥΝΟΥ ΜΕΓΑ

Χορηγός
Μουσική Επένδυση Μενέλαος Κανάκης Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής Μουσικοσυνθέτης
Φορείς Υποστήριξης

Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών

Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης

Διαιτησίας Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής

Διαμεσολάβησης ΕλλΚΕΔ Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο

Ένωση Αποφοίτων

Αμερικανικών Πανεπιστημίων Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού
Αλφαβητισμού ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων

Ροταριανός Όμιλος

Αθηνών Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών Κολλεγίου Ψυχικού ΣΑΚΑ Σύνδεσμος ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΠΕ

Χορηγοί Επικοινωνίας Αθήνα
Εφημερίς Δημοπρασιών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κανάλι Ένα

Πειραιάς

ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συμμετάσχετε στο Συνέδριο παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή ακολουθώντας το παρακάτω

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με
Κυρία Όλγα Μπορνόζη
Κυρία Ελένη Λυκίδη
Τηλ Επικοινωνίας

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο την Αθήνα και το Όσλο η
δραστηριοποιείται από το

στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας
παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα των

χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση στους τομείς
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της ναυτιλίας των εμπορευμάτων και της ενέργειας των
Η

είναι μέλος του

των

καθώς και των

και συνεργάζεται στενά με το Χρηματιστήριο της

και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και

Νέας Υόρκης το

παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου εστιάζοντας στους κύριους τομείς της δραστηριότητος της
Η

έχει ηγετική θέση διεθνώς στον τομέα των

συνεργαζόμενη με

όσον αφορά τη ναυτιλία

ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες στα δύο Αμερικανικά Χρηματιστήρια και τα

Χρηματιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου

διοργανώνει ετησίως μία σειρά δεκατεσσάρων

Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη Λονδίνο Αθήνα Λεμεσό Σαγκάη Σιγκαπούρη και από φέτος και στο
Τόκυο που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς της Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα Τα Συνέδρια της

προσελκύουν την ελίτ των

οικονομικών επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό
πληροφοριακού περιεχομένου ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης Τέλος διατηρεί εξειδικευμένη
ιστοσελίδα ναυτιλίας με πληροφορίες για το σύνολο των ναυτιλιακών εισηγμένων εταιριών σε Αμερική και
Αγγλία
Από τον Ιανουάριο του

η

επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τομέα της Εταιρικής

Κοινωνικής Ευθύνης δημιουργώντας το δίγλωσσο

μία πρωτοποριακή

ιστοσελίδα η οποία γεφυρώνει την επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των φορέων που εκπροσωπούν τη
Κοινωνία Αποτελεί μία συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης όλων των νέων που αφορούν στο χώρο της ΕΚΕ
και δίνει βήμα και φωνή σε Συλλόγους από όλη την Ελλάδα Φέτος πραγματοποιείται το ο κατά σειρά
ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ
Παράλληλα η

δημιούργησε το αγγλικό

το οποίο παρουσιάζει τις

ενέργειες καθώς και τους κανονισμούς ΕΚΕ που ισχύουν στο χώρο της Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο με
σκοπό να λειτουργήσει ως συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης και πληροφοριών για τα θέματα της ΕΚΕ σ
ένα ευρύ ναυτιλιακό κοινό Επιπλέον η

διοργανώνει στο Λονδίνο το Ετήσιο Ναυτιλιακό και

Συνέδριο Το ο Ετήσιο
προγραμματιστεί για τις
Εκτός από τα συνέδρια η

έχει

Οκτωβρίου

στην Αθήνα

διοργανώνει

με έμφαση σε επενδυτικές στρατηγικές σε

διάφορους τομείς και κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές
παρουσιάσεις Η παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ της

ενισχύει την προβολή και την

εμβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα με διάρκεια πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία
πραγματοποιείται το κάθε γεγονός καθιστώντας ένα συνεχές σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες
στην αγορά
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8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link στο Hilton Athens Hotel
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link “Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας –
Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ”, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου στο Hilton Athens Hotel,
υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού και του
Δήµου Αθηναίων.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό
έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς
πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα προβληθούν
παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευημερία
της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων,
προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική
υπευθυνότητα.

Περιεχόμενα
1. 80 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21/06/2018 σελ.24

1. 80 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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8ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας
Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ
Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Αθήνα Hilton Hotel

10:30ΠΜ-7:Ο0ΜΜ
Εί,οοδος ελεύθερη

ΔΗΜΟΙ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης
του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων
Το 8ο

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς μέσα από την υλοποίηση επενδυτικών και κοινωνικών
προγραμμάτων συμβάλλουν ουσιαστικά οτην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου Θα δοθεί
έμφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του
Τουρισμού καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας ενώ θα προβληθούν παραδείγματα
κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών
Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη
με την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μοχλοί ανάπτυξης της οικονομίας τους
παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη πορεία εταιρειών στο εξωτερικό και θα προβάλλει τους μηχανισμούς στήριξης που
συμβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών
παραγόντων της ελληνικής οικονομίας Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο αλλά και σημαντικά προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν
θεπκά την ελληνική οικονομία και την κοινωνία

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς από όλη την Ελλάδα να
παρουσιάσουν το έργο τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό rouç ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Unk η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και
της Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Αξιοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού με Στόχο την Ανάπτυξη En volve Υποστηρίζοντας την Ελληνική Επιχειρηματικότητα
Ελληνικά Προϊόντα με Διεθνή Απήχηση Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανομών Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών
• Ενέργεια
Τουρισμός Προοπτικές Επενδυτικά Σχέδια Συνεισφορά στο ΑΕΠ Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο Διεθνείς Tour
Operators Προσέλκυση Τουριστών στην Ελλάδα Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις τα Οφέλη για την Ελλάδα Ο Αθήνα 9.84
Στηρίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίιων Ελληνικών Επιχειρήσεων Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων
Κοινωνικό
Επενδύσεων Επενδύσεις στην Ελλάδα Η Οπτική των Επενδυτών Επενδύσεις με Σημαντικό Οικονομικό
Αντίκτυπο
2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARDS
To Capital Link CSR Leadership Award δίνεται ετησίως σε μία ή και περισσότερες προσωιτικότητες/εταιρείες για την κοινωνική τους
προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως

Φέτος το 2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεμηθεί στους
κ Χρήστο Χαρπαντίδη Πρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International
ως αναγνώριση της προσήλωσής τους στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία αλλά και του σημαντικού έργου της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων
κ Θοδωρή Κυριακού Πρόεδρο του Ομίλου ANTENNA ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και συμβολής του Ομίλου
ANTENNA τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΠΝ
Την απονομή των βραβείων θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων κος Γιώργος Καμίνης μετά από σύντομη ομιλία του
Χορηγός Επικοινωνίας
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν με επιθυμητή την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 610 98 00 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
rt,p:ifc»r.ngrt«c gr/lorum)..0
giiter php
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Στις 28 Ιουνίου το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link στο Hilton Athens
Επενδυτικά και κοινωνικά προγραµµάτων που αφορούν στους κλάδους της
Ενέργειας και του Τουρισµού, περιλαµβάνει το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital
Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας – Μια Νέα Διάσταση
ΕΚΕ» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28 Ιουνίου
2018, στο Hilton Athens Hotel υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας &
Ανάπτυξης, του υπουργείου Τουρισµού και του Δήµου Αθηναίων.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, µέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου.
Θα προβληθούν παραδείγµατα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη
και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηµατικούς τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µοχλοί
ανάπτυξης της οικονοµίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχηµένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους µηχανισµούς στήριξης που συµβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της
ελληνικής οικονοµίας.

Πάνω από 100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις
δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους
Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας
σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σηµαντικά προγράµµατα εταιρικής υπευθυνότητας που
επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.

Θεµατολογία
-Αξιοποίηση του Απόδηµου Ελληνισµού µε Στόχο την Ανάπτυξη
-Ελληνικά Start Ups στις Διεθνείς Αγορές
-Ενέργεια & Τουρισµός: Προοπτικές, Επενδυτικά Σχέδια & Συνεισφορά στο ΑΕΠ
-Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο
-Ο Τουρισµός Παράγοντας Ανάπτυξης
-Εκπρόσωποι & Επενδυτές Τουρισµού από την Αµερική
-Επενδύσεις και Υποδοµές στον Τουρισµό
-Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις & τα Οφέλη για την Ελλάδα
-Ελληνικά Προϊόντα µε Διεθνή Απήχηση /Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανοµών
-Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών
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-Ο Αθήνα 9.84 Στηρίζει τη Βιώσιµη Ανάπτυξη/Οµιλήτρια η Διευθύντρια του Αθήνα 9,84 κα Νόνη
Καραγιάννη
-Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων
-Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων Επενδύσεων
-Επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Οπτική των Επενδυτών
-Επενδύσεις µε Σηµαντικό Οικονοµικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο

Για περισσότερες πληροφορίες: www.csringreece.gr/forum/2018

Χορηγός επικοινωνίας και ο Αθήνα 9.84
Επίσηµη τελετή απονοµής βραβείων
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείµει ο Δήµαρχος
Αθηναίων, κ. Γιώργος Καµίνης.
Νewsroom Aθήνα 9.84
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Ìíçìüíéï Óõíåñãáóßáò ãéá ôçí
õðïóôÞñéîç ôùí íÝùí Åðéóôçìüíùí áðü
ÅËÐÅ êáé ÏÐÁ
8ï ÓõíÝäñéï ôçò Capital Link:
«Äéåèíïðïßçóç ôçò ÅëëçíéêÞò
Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò - Ìéá ÍÝá
ÄéÜóôáóç ÅÊÅ»
ÓõììåôÝ÷ïõí åêáôü ÌÊÏ

Ôï 8ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéï ôçò Capital Link «Äéåèíïðïßçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò - Ìéá ÍÝá ÄéÜóôáóç ÅÊÅ» & ÅÊÈÅÓÇ Åñãïõ ÖïñÝùí, èá ðñáãìáôïðïéçèåß
ôçí ÐÝìðôç 28 Éïõíßïõ 2018, õðü ôçí Áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò & ÁíÜðôõîçò,
ôïõ Õðïõñãåßïõ Ôïõñéóìïý êáé ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí.
Óêïðüò ôïõ Óõíåäñßïõ åßíáé íá ðáñïõóéÜóåé ðùò åôáéñßåò êáé öïñåßò, ìÝóá áðü ôçí õëïðïßçóç åðåíäõôéêþí êáé êïéíùíéêþí ðñïãñáììÜôùí, óõìâÜëëïõí ïõóéáóôéêÜ óôçí áíÜêáìøç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò êáé óôçí åõçìåñßá ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ. Èá äïèåß Ýìöáóç óôéò åðåíäýóåéò êáé ôï ó÷åäéáóìü Ýñãùí õðïäïìÞò êáé óõíåñãáóéþí ðïõ áöïñïýí
ôïõò êëÜäïõò ôçò ÅíÝñãåéáò êáé ôïõ Ôïõñéóìïý, êáèþò ðñüêåéôáé ãéá äõï áðü ôïõò ðéï âáóéêïýò ðõëþíåò áíÜðôõîçò ôçò ïéêïíïìßáò, åíþ èá ðñïâëçèïýí ðáñáäåßãìáôá êïñõöáßùí
åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ëåéôïõñãïýí ìå óôü÷ï ôç âéþóéìç áíÜðôõîç êáé õðïóôçñßæïõí óôáèåñÜ
ôç âåëôßùóç ôçò æùÞò ôùí ðïëéôþí. Åí ìÝóù ôçò ôñÝ÷ïõóáò êïéíùíéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, èá áíáäåé÷èåß üôé ç áíÜðôõîç êáé åõçìåñßá ôçò ÷þñáò åßíáé Üìåóá óõíäåäåìÝíç ìå
ôçí áíÜðôõîç êáé ôçí åðéôõ÷çìÝíç ðïñåßá ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ðñïûðüèåóç ôùí ïðïßùí áðïôåëïýí ç åðÝíäõóç óôçí êáéíïôïìßá, ç åîùóôñÝöåéá êáé ç êïéíùíéêÞ õðåõèõíüôçôá.
ÕðïóôÞñéîç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò
Ôï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéï èá áíáäåßîåé ôïõò åðé÷åéñçìáôéêïýò ôïìåßò ðïõ Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá ãßíïõí ìï÷ëïß áíÜðôõîçò ôçò ïéêïíïìßáò, ôïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ óõíåôÝëåóáí óôçí
åðéôõ÷çìÝíç ðïñåßá åôáéñåéþí óôï åîùôåñéêü êáé èá ðñïâÜëëåé ôïõò ìç÷áíéóìïýò óôÞñéîçò ðïõ óõìâÜëëïõí óôçí äéåèíÞ äéêôýùóç ôùí õãéþí åëëçíéêþí åðé÷åéñÞóåùí, åíþ èá öéëïîåíÞóåé êáé ôçí Üðïøç åðåíäõôþí áëëÜ êáé éó÷õñþí ðáñáãüíôùí ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Èá ðáñïõóéáóôïýí áíáëõôéêÜ åñãáëåßá êáé äñÜóåéò ðïõ ïäçãïýí óôçí áíÜðôõîç ôçò
åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò óå åã÷þñéï áëëÜ êáé äéåèíÝò åðßðåäï, áëëÜ êáé óçìáíôéêÜ ðñïãñÜììáôá åôáéñéêÞò õðåõèõíüôçôáò ðïõ åðçñåÜæïõí èåôéêÜ ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá êáé ôçí êïéíùíßá.
ÕðïóôÞñéîç ôçò êïéíùíßáò
Óå åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíï ÷þñï, ôï ÓõíÝäñéï èá äþóåé êáé ðÜëé ôçí äõíáôüôçôá óå ðÜíù
áðü 100 Öïñåßò áðü üëç ôçí ÅëëÜäá, íá ðáñïõóéÜóïõí ôï Ýñãï, ôéò äñáóôçñéüôçôåò êáé ôéò
ðñùôïâïõëßåò ôïõò ìå ôï äéêü ôïõò åíçìåñùôéêü õëéêü óôï åõñý êïéíü. Åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêü üôé ìå ôï äéåèíïðïéçìÝíï ðñïößë ôùí Óõíåäñßùí ôçò Capital Link, ç ðñïâïëÞ ôïõò
èá åßíáé åõñýôáôç óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò ÅëëçíéêÞò ÏìïãÝíåéáò êáé ôïõ åðåíäõôéêïý êïéíïý óôï åîùôåñéêü.
Åðßóçìç ôåëåôÞ áðïíïìÞò âñáâåßùí
Ôï ÄéåèíÝò âñáâåßï «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» èá áðïíåßìåé ï ÄÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí, ê. Ãéþñãïò Êáìßíçò ìåôÜ áðü óýíôïìç ïìéëßá ôïõ.
2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Ôï «Capital Link CSR Leadership Award» äßíåôáé åôçóßùò óå ìßá ÅëëçíéêÞ Þ/êáé ìßá
ÄéåèíÞ ðñïóùðéêüôçôá/åôáéñåßá, ãéá ôçí êïéíùíéêÞ ôïõò ðñïóöïñÜ êáé ãéá ôçí åîáéñåôéêÞ
óõìâïëÞ ôïõò óôçí áíýøùóç ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõ Åëëçíéêïý Ðïëéôéóìïý ðáãêïóìßùò.
Ôï «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Äéåèíïýò Ðñïóùðéêüôçôáò
èá áðïíåìçèåß öÝôïò óôïí ê. ×ñÞóôï ×áñðáíôßäç, Ðñüåäñï êáé Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò
ÐÁÐÁÓÔÑÁÔÏÓ, èõãáôñéêÞò åôáéñåßáò ôçò Philip Morris International, ùò áíáãíþñéóç
ôçò ðñïóÞëùóÞò ôïõ óôçí õðåýèõíç åðé÷åéñçìáôéêÞ áíÜðôõîç êáé ôçí êáéíïôïìßá, áëëÜ êáé
ôïõ óçìáíôéêïý Ýñãïõ ôçò ÐÁÐÁÓÔÑÁÔÏÓ åíôüò êáé åêôüò ôùí åëëçíéêþí óõíüñùí.
Ôï «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Äéåèíïýò Ðñïóùðéêüôçôáò
èá áðïíåìçèåß öÝôïò óôïí ê. ÈïäùñÞ Êõñéáêïý, Ðñüåäñï ôïõ Ïìßëïõ ÁÍÔÅÍÍÁ, ùò áíáãíþñéóç ôçò ðïëýðëåõñçò ðñïóöïñÜò êáé óõìâïëÞò ôïõ Ïìßëïõ ÁÍÔÅÍÍÁ óôç äéáôÞñçóç
êáé ðñïþèçóç ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý, ôüóï óôçí ÅëëÜäá, üóï êáé óôï åîùôåñéêü.
Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: www.csringreece.gr/forum/2018.
×ïñçãüò Åðéêïéíùíßáò Åöçìåñßò Äçìïðñáóéþí.

Ìíçìüíéï Óõíåñãáóßáò, ôñéåôïýò äéÜñêåéáò, ìå óôü÷ï ôçí õðïóôÞñéîç ôùí íÝùí Åðéóôçìüíùí êáé ôçò ÅêðáéäåõôéêÞò êïéíüôçôáò, óõíõðÝãñáøáí ôçí ÔåôÜñôç, 13 Éïõíßïõ
2018, óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôïõ Ïìßëïõ ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ, ï Ðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò ÅËÐÅ, ê. ÅõóôÜèéïò Ôóïôóïñüò êáé ï
Ðñýôáíçò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, êáè. ÅììáíïõÞë Á. ÃéáêïõìÜêçò.
Ï Ïìéëïò ÅËÐÅ, óôï ðëáßóéï ôïõ åêôåôáìÝíïõ ðñïãñÜììáôïò äñÜóåùí ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò ðïõ õëïðïéåß, áíáëáìâÜíåé ìÝ÷ñé êáé ôçí ÁêáäçìáúêÞ ÷ñïíéÜ 20202021 ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ Äéáôìçìáôéêïý
ÐñïãñÜììáôïò Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí
ôùí ÔìçìÜôùí, ÏñãÜíùóçò êáé Äéïßêçóçò
Åðé÷åéñÞóåùí & ÌÜñêåôéíãê êáé Åðéêïéíùíßáò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ìå ôßôëï «Äéïßêçóç Åðé÷åéñÞóåùíÌÂÁ».
Ðéï óõãêåêñéìÝíá, ï Ïìéëïò èá åðé÷ïñçãÞóåé ôï åí ëüãù Äéáôìçìáôéêü Ðñüãñáììá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí, ìå ôç óõãêåêñéìÝíç ÷ïñçãßá íá ðåñéëáìâÜíåé êáé ôçí
áðïíïìÞ 6 õðïôñïöéþí - êáô’ åëÜ÷éóôï áñéèìü - óå öïéôçôÝò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò.
ÐáñÜëëçëá, óôï ðëáßóéï ôçò óõìöùíßáò èá õðÜñîåé óõíåñãáóßá áíÜìåóá óå ÅËÐÅ
êáé ÏÐÁ óå ôïìåßò êïéíïý åêðáéäåõôéêïý êáé åðéóôçìïíéêïý åíäéáöÝñïíôïò ìå ãíþìïíá
ôçí Áñéóôåßá, åíþ éäéáßôåñç Ýìöáóç èá äïèåß óôç ÏñãÜíùóç êáé Äéïßêçóç Åðé÷åéñÞóåùí
ÅíÝñãåéáò êáé Âéþóéìçò ÁíÜðôõîçò.
Ï Ïìéëïò ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ êáé ôï Ïéêïíïìéêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí èá áíáëÜâïõí ðñùôïâïõëßåò ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí áêüëïõèùí, åíäåéêôéêÜ áíáöåñüìåíùí äñÜóåùí:
* Ôçí áðü êïéíïý äéïñãÜíùóç åêäçëþóåùí (óåìéíÜñéá, çìåñßäåò, óõíÝäñéá ê.Ü.).
* Ôçí áðü êïéíïý äéáìüñöùóç ðñïôÜóåùí äéåêäßêçóçò êáé åêðüíçóçò åñåõíçôéêþí
ðñïãñáììÜôùí êáé Ýñãùí ìå ÷ñçìáôïäüôçóç áðü åèíéêïýò êáé åõñùðáúêïýò ðüñïõò, óå ôïìåßò êïéíïý åíäéáöÝñïíôïò.
* Ôçí áíôáëëáãÞ ôå÷íïãíùóßáò êáé åìðåéñßáò, êáôÜñôéóç êáé õëïðïßçóç äñÜóåùí ãéá
ôçí åíßó÷õóç ôçò åîùóôñÝöåéáò ôùí åëëçíéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáé ôçí ðñïþèçóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ôçò êáéíïôïìßáò óôïõò öïéôçôÝò ôïõ ÌÂÁ.
* Ôç óõãêñüôçóç ïìÜäùí åñãáóßáò ìå åêðñïóþðïõò ôùí äýï öïñÝùí Þ êáé ôñßôùí, åöüóïí êÜôé ôÝôïéï êñéèåß óêüðéìï, ãéá èÝìáôá åíäéáöÝñïíôïò ðïõ áðü êïéíïý èá óõìöùíïýíôáé.
* Ôï ó÷åäéáóìü êáé õëïðïßçóç åîåéäéêåõìÝíùí ðñïãñáììÜôùí óõíå÷éæüìåíçò («äéá âßïõ ìÜèçóçò») ãéá óôåëÝ÷ç ôçò ÅËÐÅ, óå ãíùóôéêÜ áíôéêåßìåíá åíäéáöÝñïíôïò, ôá ïðïßá
äéäÜóêïõí ïé êáèçãçôÝò ôïõ ÌÂÁ.

ÍÝá ðëáôöüñìá äéáäñáóôéêïý äéáëüãïõ
áðü ôï Åëëçíï-Áìåñéêáíéêü Åìðïñéêü
ÅðéìåëçôÞñéï
Ôçí áíÜãêç óôñïöÞò óôçí êõêëéêÞ ïéêïíïìßá ôïõ ðëáóôéêïý, ìÝóá áðü äñÜóåéò, ïé ïðïßåò èá åìðíåýóïõí ôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ íá áêïëïõèÞóåé ôï åõñùðáúêü «êýìá» óå áõôüí
ôïí ÷þñï ðáñïõóßáóå ç ÅðéôñïðÞ ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò (CSR) ôïõ Åëëçíï-Áìåñéêáíéêïý Åìðïñéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ìå èÝìá «Sustainable Talks».
Ðñüêåéôáé ãéá ìßá íÝá ðñùôïâïõëßá ðïõ áöïñÜ ìßá óåéñÜ ìïíïèåìáôéêþí óõæçôÞóåùí,
þóôå íá äçìéïõñãçèåß ìßá ðëáôöüñìá åðïéêïäïìçôéêïý äéáëüãïõ ãýñù áðü ôçí åíóùìÜôùóç ôùí Óôü÷ùí Âéþóéìçò ÁíÜðôõîçò ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí (SDGs) óôçí åëëçíéêÞ åðé÷åéñçìáôéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá.
Ôßôëïò ôïõ 1ïõ Sustainable Talks Þôáí «ÐëáóôéêÜ Ïíåéñá êáé ÅöéÜëôåò», ìå êåíôñéêÞ
ïìéëÞôñéá ôç äéåõèýíïõóá óýìâïõëï ôïõ Äéêôýïõ Ìåóüãåéïò SOS, ×ñéóôßíá ÊïíôáîÞ. Ç
åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ôç óõììåôï÷Þ åêðñüóùðùí áðü äéÜöïñïõò êëÜäïõò ôçò áãïñÜò, ôçí ÐÝìðôç 14 Éïõíßïõ, êáé ôç óõæÞôçóç óõíôüíéóå ç Senior Manager Climate
Change and Sustainability Services ôçò ÅÕ êáé ìÝëïò ôçò åðéôñïðÞò ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò
Åõèýíçò ôïõ Åëëçíï-Áìåñéêáíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ, ÊéÜñá Êüíôç.
Óõ÷íÜ ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï ôá ðëáóôéêÜ ðñïúüíôá ó÷åäéÜæïíôáé, ðáñÜãïíôáé, ÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáé áðïññßðôïíôáé, êáôáëÞãåé íá åßíáé åðéæÞìéïò ãéá ôï ðåñéâÜëëïí. Ç ðïóüôçôá ôùí èáëÜóóéùí áðïññéììÜôùí óôïõò ùêåáíïýò êáé ôéò èÜëáóóåò áõîÜíåôáé, åðçñåÜæïíôáò áñíçôéêÜ ôá ïéêïóõóôÞìáôá, ôç âéïðïéêéëüôçôá êáé åíäå÷ïìÝíùò ôçí áíèñþðéíç
õãåßá. Ôá ðéèáíÜ ïéêïíïìéêÜ êáé ðåñéâáëëïíôéêÜ ïöÝëç ìßáò ðéï áðïôåëåóìáôéêÞò êõêëéêÞò ðñïóÝããéóçò äåí õëïðïéïýíôáé. Ç áíÜãêç áíôéìåôþðéóçò áõôþí ôùí ðñïâëçìÜôùí êáé
ç ìåßùóç ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí, ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí åðéðôþóåùí áíáãíùñßæåôáé,
ðëÝïí, åõñÝùò. Ôï Äßêôõï Ìåóüãåéïò SOS åíèáññýíåé ôçí åõáéóèçôïðïßçóç êáé óõììåôï÷Þ
ôùí ðïëéôþí ìÝóù äéáöüñùí åêóôñáôåéþí, üðùò ôï «Êáèáñßóôå ôç Ìåóüãåéï» êáé ôï ðñüãñáììá PTwist, ìå óêïðü íá óõìâÜëåé åíåñãÜ óôçí êõêëéêÞ ïéêïíïìßá ôïõ ðëáóôéêïý.
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8ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου
2018 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του
Υπουργείου Τουρισµού και του Δήµου Αθηναίων.

Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη
Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν
μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό
έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς
πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα προβληθούν
παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης,
θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευημερία της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την
επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μοχλοί
ανάπτυξης της οικονομίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους μηχανισμούς στήριξης που συμβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της
ελληνικής οικονομίας. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σημαντικά προγράμματα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς
από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό
τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των
Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής
Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείμει ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ.
Γιώργος Καµίνης µετά από σύντοµη οµιλία του.
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2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Το “Capital Link CSR Leadership Award” δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική ή/και μία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.

Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεμηθεί φέτος στον
κ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας
της Philip Morris International, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη
και την καινοτομία, αλλά και του σημαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών
συνόρων.

Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεμηθεί φέτος στον
κ. Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συµµετάσχετε στο Συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακολουθώντας το παρακάτω link:
http://csringreece.gr/forum/2018/index.php
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8ο Συνέδριο της Capital Link: «Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηµατικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ»
Συµµετέχουν εκατό ΜΚΟ
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας – Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ» & ΕΚΘΕΣΗ Εργου Φορέων, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018, υπό την Αιγίδα
του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισµού και του Δήµου Αθηναίων.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, µέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό
έργων υποδοµής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισµού, καθώς
πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονοµίας, ενώ θα προβληθούν
παραδείγµατα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν µέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης,
θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την
επιτυχηµένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτοµία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
Υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηµατικούς τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µοχλοί
ανάπτυξης της οικονοµίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχηµένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους µηχανισµούς στήριξης που συµβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της
ελληνικής οικονοµίας. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σηµαντικά προγράµµατα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.
Υποστήριξη της κοινωνίας
Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς
από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους µε το δικό
τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των
Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής
Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
Επίσηµη τελετή απονοµής βραβείων
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείµει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ.
Γιώργος Καµίνης µετά από σύντοµη οµιλία του.
2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική ή/και µία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
Το «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον κ.
Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας της
Philip Morris International, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηµατική ανάπτυξη και
την καινοτοµία, αλλά και του σηµαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών
συνόρων.
Το «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον
κ. Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συµβολής του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισµού, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.csringreece.gr/forum/2018.
Χορηγός Επικοινωνίας Εφηµερίς Δηµοπρασιών.
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8ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CAPITAL LINK: "ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΕ"

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018/Ώρα:10.30π.µ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link:
"Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ"
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, του
Υπουργείου Τουρισµού και του Δήµου Αθηναίων.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς,
µέσα από την υλοποίηση επενδυτικών και κοινωνικών
προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου.
Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό έργων υποδοµής
και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του
Τουρισµού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες

http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/
Publication date: 19/06/2018 00:39
Alexa ranking (Greece): 45902
http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/2018/06/8-capital-link.html

Τουρισµού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης της οικονοµίας, ενώ θα προβληθούν παραδείγµατα
κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν µε στόχο τη βιώσιµη
ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής των
πολιτών.
Εν µέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης, θα
αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας είναι άµεσα
συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την επιτυχηµένη πορεία των
επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην
καινοτοµία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Hilton Athens Hotel
Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα
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Μια νέα διάσταση ΕΚΕ στην Αθήνα: Διεθνοποίηση της Ελληνικής
Επιχειρηµατικότητας
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link “Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας – Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ” και ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton
Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισµού και του
Δήµου Αθηναίων.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό, στη Σαγκάη, στη
Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ” &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, µέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό
έργων υποδοµής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισµού, καθώς
πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονοµίας, ενώ θα προβληθούν
παραδείγµατα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν µέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης,
θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την
επιτυχηµένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτοµία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηµατικούς τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µοχλοί
ανάπτυξης της οικονοµίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχηµένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους µηχανισµούς στήριξης που συµβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της
ελληνικής οικονοµίας. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σηµαντικά προγράµµατα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς
από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους µε το δικό
τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των
Συνεδρίων της Capital Link, ηπροβολή τους θα είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής
Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείµει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ.
Γιώργος Καµίνης µετά από σύντοµη οµιλία του.
2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Το “Capital Link CSR Leadership Award” δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική ή/και µία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον
κ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας
της Philip Morris International, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηµατική ανάπτυξη
και την καινοτοµία, αλλά και του σηµαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών
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συνόρων.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον
κ. Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συµβολής του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισµού, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
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Την Πέµπτη 28 Ιουνίου το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link µε τίτλο
"Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας"
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton
Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισµού και του
Δήµου Αθηναίων. Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων,
η Capital Link εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και
όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό, στη Σαγκάη, στη
Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων Σκοπός του Συνεδρίου είναι να...
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Την Πέµπτη 28 Ιουνίου το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link µε τίτλο
"Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας"
Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel

Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28
Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης,
του Υπουργείου Τουρισµού και του Δήµου Αθηναίων.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία.
Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη
Λεµεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες
πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου
Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, µέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου.
Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό έργων υποδοµής και συνεργασιών που αφορούν τους
κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισµού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης της οικονοµίας, ενώ θα προβληθούν παραδείγµατα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν
µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν µέσω
της τρέχουσας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης, θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την επιτυχηµένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των
οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτοµία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηµατικούς τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µοχλοί
ανάπτυξης της οικονοµίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχηµένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους µηχανισµούς στήριξης που συµβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της
ελληνικής οικονοµίας.
Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας
σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σηµαντικά προγράµµατα εταιρικής υπευθυνότητας που
επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς
από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους µε το δικό
τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των
Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής
Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Αξιοποίηση του Απόδηµου Ελληνισµού µε Στόχο την Ανάπτυξη
• Ελληνικά Start Ups στις Διεθνείς Αγορές
• Ενέργεια & Τουρισµός: Προοπτικές, Επενδυτικά Σχέδια & Συνεισφορά στο ΑΕΠ
• Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο
• Ο Τουρισµός Παράγοντας Ανάπτυξης
• Εκπρόσωποι & Επενδυτές Τουρισµού από την Αµερική
• Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις & τα Οφέλη για την Ελλάδα
• Ελληνικά Προϊόντα µε Διεθνή Απήχηση | Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανοµών
• Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών
• Ο Αθήνα 9.84 Στηρίζει τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
• Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων
• Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων Επενδύσεων
• Επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Οπτική των Επενδυτών
• Επενδύσεις µε Σηµαντικό Οικονοµικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείµει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ.
Γιώργος Καµίνης µετά από σύντοµη οµιλία του.
2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Το “Capital Link CSR Leadership Award” δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική ή/και µία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
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ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον κ.
Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας της
Philip Morris International, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηµατική ανάπτυξη και
την καινοτοµία, αλλά και του σηµαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών
συνόρων.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον κ.
Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συµβολής του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισµού, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:
Κορυφαίοι Χορηγοί: Ελληνικά Πετρέλαια, Libra Group, OTE, Παπαστράτος
Παγκόσµιος Χρυσός Χορηγός: EY
Μεγάλοι Χορηγοί: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Andromeda Group, Εθνική Πανγαία, ICAP Group, Ροδούλα
Υποστηρικτές Χορηγοί: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Enterprise Greece, FrieslandCampina / ΝΟΥΝΟΥ, ΜΕΓΑ
Χορηγός Coffee Break: Illy Iperespresso - Machine & Capsule – Kafea Terra Food & Drinks
Μουσική Επένδυση: Μενέλαος Κανάκης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Μουσικοσυνθέτης
Φορείς Υποστήριξης: BCA, Ελληνική Ένωση Διαµεσολαβητών, Hellenic Start Up Association, HELMEPA,
Ελληνικό Κέντρο Διαµεσολάβησης & Διαιτησίας, Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαµεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ),
Ελληνογαλλικό Επιµελητήριο, Endeavor Greece, Ένωση Αποφοίτων Αµερικανικών Πανεπιστηµίων, Ένωση
Θεσµικών Επενδυτών, Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, Πανελλήνιος
Σύνδεσµος Εξαγωγέων, Propeller Club, Ροταριανός Όµιλος Αθηνών, Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου
Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού – ΣΑΚΑ, Σύνδεσµος ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Ε.Π.Ε.
Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building Green, COSMOS Hellenic
Public Radio, Εφηµερίς Δηµοπρασιών, Economia, ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ, epixeiro.gr, Greek Reporter, Hellas Journal by
Mignatiou.com, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κανάλι Ένα 90.4 Fm Πειραιάς, World Energy News
ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συµµετάσχετε στο Συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακολουθώντας το παρακάτω link:
http://csringreece.gr/forum/2018/index.php
www.bankingnews.gr
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Το 8ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link για τη «Διεθνοποίηση της ελληνικής
επιχειρηµατικότητας»
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας –
Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28 Ιουνίου
2018 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, του
Υπουργείου Τουρισµού και του Δήµου Αθηναίων.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό, στη Σαγκάη, στη
Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας – Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ» &
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, µέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό
έργων υποδοµής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισµού, καθώς
πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονοµίας, ενώ θα προβληθούν
παραδείγµατα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν µέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης,
θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την
επιτυχηµένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτοµία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηµατικούς τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µοχλοί
ανάπτυξης της οικονοµίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχηµένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους µηχανισµούς στήριξης που συµβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της
ελληνικής οικονοµίας. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σηµαντικά προγράµµατα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς
από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους µε το δικό
τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των
Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής
Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Αξιοποίηση του Απόδηµου Ελληνισµού µε Στόχο την Ανάπτυξη
Ελληνικά Start Ups στις Διεθνείς Αγορές
Ενέργεια & Τουρισµός: Προοπτικές, Επενδυτικά Σχέδια & Συνεισφορά στο ΑΕΠ
Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο
Ο Τουρισµός Παράγοντας Ανάπτυξης
Εκπρόσωποι & Επενδυτές Τουρισµού από την Αµερική
Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις & τα Οφέλη για την Ελλάδα
Ελληνικά Προϊόντα µε Διεθνή Απήχηση | Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανοµών
Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών
Ο Αθήνα 9.84 Στηρίζει τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων
Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων Επενδύσεων
Επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Οπτική των Επενδυτών
Επενδύσεις µε Σηµαντικό Οικονοµικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείµει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ.
Γιώργος Καµίνης µετά από σύντοµη οµιλία του.
2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Το “Capital Link CSR Leadership Award” δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική ή/και µία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον
κ. Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας
της Philip Morris International, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηµατική ανάπτυξη
και την καινοτοµία, αλλά και του σηµαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών
συνόρων.
Το “2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD” Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον
κ. Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συµβολής του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισµού, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:
Κορυφαίοι Χορηγοί: Ελληνικά Πετρέλαια, Libra Group, OTE, Παπαστράτος
Παγκόσµιος Χρυσός Χορηγός: EY
Μεγάλοι Χορηγοί: Intralot, Makkos Group, Mirum, Titan
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Andromeda Group, Εθνική Πανγαία, ICAP Group, Ροδούλα
Υποστηρικτές Χορηγοί: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Enterprise Greece, FrieslandCampina / ΝΟΥΝΟΥ, ΜΕΓΑ
Χορηγός Coffee Break: Illy Iperespresso – Machine & Capsule – Kafea Terra Food & Drinks
Μουσική Επένδυση: Μενέλαος Κανάκης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Μουσικοσυνθέτης
Φορείς Υποστήριξης: BCA, Ελληνική Ένωση Διαµεσολαβητών, Hellenic Start Up Association, HELMEPA,
Ελληνικό Κέντρο Διαµεσολάβησης & Διαιτησίας, Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαµεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ),
Ελληνογαλλικό Επιµελητήριο, Endeavor Greece, Ένωση Αποφοίτων Αµερικανικών Πανεπιστηµίων, Ένωση
Θεσµικών Επενδυτών, Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, Πανελλήνιος
Σύνδεσµος Εξαγωγέων, Propeller Club, Ροταριανός Όµιλος Αθηνών, Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου
Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού – ΣΑΚΑ, Σύνδεσµος ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Ε.Π.Ε.
Χορηγοί Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84, AllAboutShipping, Banking News, Magazine Building Green, COSMOS
Hellenic Public Radio, Εφηµερίς Δηµοπρασιών, Economia, ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ, epixeiro.gr, Greek Reporter, Hellas
Journal by Mignatiou.com, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κανάλι Ένα 90.4 Fm Πειραιάς, World Energy News
ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συµµετάσχετε στο Συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακολουθώντας το παρακάτω link:
http://csringreece.gr/forum/2018/index.php
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε:
Κυρία Όλγα Μπορνόζη – obornozi@capitallink.com
Κυρία Ελένη Λυκίδη – marketing@capitallink.com
Τηλ. Επικοινωνίας +30 210 6109 800
www.csringreece.gr/forum/2018
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
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Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας
(Investor Relations & Financial Communication) παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες στο τοµέα
των χρηµατοοικονοµικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων µε στρατηγική εστίαση στους
τοµείς της ναυτιλίας, των εµπορευµάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds
καθώς και των ETF. Η Capital Link είναι µέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, το NASDAQ και το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου καθώς και µε
σηµαντικούς διεθνείς και παγκόσµιους οργανισµούς του κλάδου, εστιάζοντας στους κύριους τοµείς της
δραστηριότητος της.
Η Capital Link έχει ηγετική θέση διεθνώς στον τοµέα των Investor Relations όσον αφορά τη ναυτιλία
συνεργαζόµενη µε 25 ναυτιλιακές εταιρίες εισηγµένες στα δύο Αµερικανικά Χρηµατιστήρια, και τα
Χρηµατιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. H Capital Link διοργανώνει ετησίως µία σειρά δεκατεσσάρων
Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεµεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, και από φέτος και στο
Τόκυο, που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της. Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τοµέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των
οικονοµικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα µοναδικό συνδυασµό
πληροφοριακού περιεχοµένου, ευκαιριών µάρκετινγκ και δικτύωσης. Τέλος, διατηρεί εξειδικευµένη
ιστοσελίδα ναυτιλίας µε πληροφορίες για το σύνολο των ναυτιλιακών εισηγµένων εταιριών σε Αµερική και
Αγγλία (www.capitallinkshipping.com).
Από τον Ιανουάριο του 2011, η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τοµέα της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, δηµιουργώντας το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr, µία πρωτοποριακή ιστοσελίδα η
οποία γεφυρώνει την επικοινωνία µεταξύ των εταιριών και των φορέων που εκπροσωπούν τη Κοινωνία.
Αποτελεί µία συγκεντρωτική πηγή ενηµέρωσης όλων των νέων που αφορούν στο χώρο της ΕΚΕ και δίνει
βήµα και φωνή σε Συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Φέτος πραγµατοποιείται το 8ο κατά σειρά ετήσιο
Συνέδριο ΕΚΕ.
Παράλληλα, η Capital Link δηµιούργησε το αγγλικό portal www.maritimecsr.com το οποίο παρουσιάζει τις
ενέργειες καθώς και τους κανονισµούς ΕΚΕ που ισχύουν στο χώρο της Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο µε
σκοπό να λειτουργήσει ως συγκεντρωτική πηγή ενηµέρωσης και πληροφοριών για τα θέµατα της ΕΚΕ σ’
ένα ευρύ ναυτιλιακό κοινό. Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει στο Λονδίνο το Ετήσιο Ναυτιλιακό και
Offshore Συνέδριο. Το 8ο Ετήσιο Operational Excellence in Shipping – Best Industry Practices Forum έχει
προγραµµατιστεί για τις 23 Οκτωβρίου 2018, στην Αθήνα.
Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars µε έµφαση σε επενδυτικές στρατηγικές, σε
διάφορους τοµείς και κρίσιµα θέµατα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές
παρουσιάσεις. Η παγκόσµια πλατφόρµα µάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την
εµβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσµια κλίµακα, µε διάρκεια πέραν της ηµεροµηνίας κατά την
οποία πραγµατοποιείται το κάθε γεγονός, καθιστώντας ένα συνεχές σηµείο αναφοράς για τους
συµµετέχοντες στην αγορά.
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Στις 28 Ιουνίου το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton
Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισµού και του
Δήµου Αθηναίων.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό, στη Σαγκάη, στη
Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου
Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, µέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό
έργων υποδοµής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισµού, καθώς
πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονοµίας, ενώ θα προβληθούν
παραδείγµατα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν µέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης,
θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την
επιτυχηµένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτοµία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηµατικούς τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µοχλοί
ανάπτυξης της οικονοµίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχηµένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους µηχανισµούς στήριξης που συµβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της
ελληνικής οικονοµίας. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σηµαντικά προγράµµατα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς
από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους µε το δικό
τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των
Συνεδρίων της Capital Link, η
προβολή τους θα είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής Οµογένειας και του επενδυτικού
κοινού στο εξωτερικό.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Αξιοποίηση του Απόδηµου Ελληνισµού µε Στόχο την Ανάπτυξη
Ελληνικά Start Ups στις Διεθνείς Αγορές
Ενέργεια & Τουρισµός: Προοπτικές, Επενδυτικά Σχέδια & Συνεισφορά στο ΑΕΠ
Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο
Ο Τουρισµός Παράγοντας Ανάπτυξης
Εκπρόσωποι & Επενδυτές Τουρισµού από την Αµερική
Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις & τα Οφέλη για την Ελλάδα
Ελληνικά Προϊόντα µε Διεθνή Απήχηση | Διείσδυση στα Διεθνή Δίκτυα Διανοµών
Τα Success Stories Ελληνικών Πολυεθνικών
Ο Αθήνα 9.84 Στηρίζει τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
Η Κοινωνική Προσφορά Κορυφαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων
Στη Μάχη Προσέλκυσης Νέων Επενδύσεων
Επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Οπτική των Επενδυτών
Επενδύσεις µε Σηµαντικό Οικονοµικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Διεθνές βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονείµει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ.
Γιώργος Καµίνης µετά από σύντοµη οµιλία του.
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2018 Capital Link CSR Leadership Awards
Το "Capital Link CSR Leadership Award" δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική ή/και µία Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
Το "2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD" Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον κ.
Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής εταιρείας της
Philip Morris International, ως αναγνώριση της προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηµατική ανάπτυξη και
την καινοτοµία, αλλά και του σηµαντικού έργου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών
συνόρων.
Το "2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD" Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεµηθεί φέτος στον κ.
Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
συµβολής του Οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισµού, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
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Στις 28 Ιουνίου το 8ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link

"Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων"
είνια το θέµα του συνεδρίου που θα πραγµατοποιηθεί στο Hilton
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28
Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης,
του Υπουργείου Τουρισµού και του Δήµου Αθηναίων.
Με ιστορικό 23 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 8 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό, στη Σαγκάη, στη
Σιγκαπούρη και από φέτος και στο Τόκυο,) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου
Φορέων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, µέσα από την υλοποίηση
επενδυτικών και κοινωνικών προγραµµάτων, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έµφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασµό
έργων υποδοµής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισµού, καθώς
πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονοµίας, ενώ θα προβληθούν
παραδείγµατα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και υποστηρίζουν
σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν µέσω της τρέχουσας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης,
θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την
επιτυχηµένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν η επένδυση στην καινοτοµία, η
εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηµατικούς τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µοχλοί
ανάπτυξης της οικονοµίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχηµένη πορεία εταιρειών στο
εξωτερικό και θα προβάλλει τους µηχανισµούς στήριξης που συµβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της
ελληνικής οικονοµίας. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σηµαντικά προγράµµατα
εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς
από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους µε το δικό
τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των
Συνεδρίων της Capital Link, η
προβολή τους θα είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής Οµογένειας και του επενδυτικού
κοινού στο εξωτερικό.
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Ποσειδώνια

Posidonia

•

The

International Shipping

Exhibition

ρέουν στην Ελλάδα για την έκθεση επεκτείνεται φέτοβ
και με τη μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

με περισσότερα από 10 ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια
παρόντα Μεταξύ αυτών και το World Maritime

για τα Ποσειδώνια 2018
κομβικήβ onpaoias étos για την
ελληνόκτητη ποντοπόρο ναυτιλία
αναδεικνύεται το 2018 με τα μεγέθη
ms να βρίοκονται σε ιστορικά
υψηλά αλλά και Tis προκλή
ae\s cms ναυλαγορέ8 το θεσμικό

Σε

πλαίσιο και Tis χρηματοδοτήσει να
είναι κάτι παραπάνω από μεγάλε8 Σε αυτό το περιβάλλον
σύσσωμη η διεθνήβ ναυτιλιακή κοινότητα θα δώσει
το παρών στην Αθήνα Tis επόμενε5 εβδομάδεβ στη
μεγαλύτερη διεθνή έκθεση του κλάδου τα Ποσειδώνια
που θα διεξαχθούν από Tis 6 éais και Tis 10 Ιουνίου
Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη
όλων των εποχών με 1.920 εκθέτεβ από 92 χώρε5

και 20.000 επιοκέπτε5 Πλοιοκτησία ναυπηγεία προ

Η συνέντευξη Τύπου
ms Evcôons Εάηήνων
Εφοπλιστών
προβλέπεται για
ακόμη μια φορά να
θέοει την ατζέντα

ms vawiniamis
βιομηχανία8 για τα
επόμενα δύο χρόνια

Ισχυρή παρουσία από το Ντουμπάι
και την DMCA

και το Λουξεμβούργο το οποίο πραγματοποιεί παρθενική
εμφάνιση παρουσιάζοντα το Cluster Maritime
Luxembourgeois Enions περίπτερα αλλά και road
shows έχουν ετοιμάσει το Dubai Maritime City από
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Shanghai Maritime
and Finance Excellence Centre από την Κίνα και το
Vancouver International Maritime Centre του Καναδά
Επιπλέον ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει στα φετινά
η παρουσία του γενικού γραμματέα του Παγκόσμιου

Ποσειδώνια

Οργανισμού Ναυτιλίαβ ΙΜΟ Kitack Lim καθάκ
και ms επιτρόπου Μεταφορών ms Ε.Ε Violeta Buk
Τα Ποσειδώνια που γίνονται κάθε δύο χρόνια
υπολογίζεται

nos θα συνεισφέρουν φέτο5 πάνω από 60
εκατ ευρώ στην οικονομία Έσοδα που προέρχονται
από τη φιλοξενία χιλιάδων ανθρώπων κατασκευέβ

περιπτέρων

μηθευτέβ τράπεζεβ ασφαλιστικέ3 τηλεπικοινωνία
είναι μερικοί μόνο από tous κλάδουβ που θα

μεταφορέ5 και εκτελωνισμούβ εταιρικέ5 εκδηλώσει
και άλλες δραστηριότητεβ Μόνο το πρόγραμμα

εκπροσωπηθούν στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan
Expo αλλά και oris δεκάδε5 εκδηλώσει συνέδρια και

συνεδρίων και σεμιναρίων περιλαμβάνει φέτθ5 πάνω
από 40 εκδηλώσει Παρουσιάσει νέων προϊόντων και

δεξιώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο και στο
ms διοργάνωσης σε όλη την Αττική

τεχνολογιών συζητήσει για τα τρέχοντα θέματα που
επηρεάζουν τη ναυτιλία νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί
και άλλα σημαντικά θέματα είναι στην ατζέντα
Η επιχειρηματικότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών
και οι συνεχείς επενδύσει tous έχουν ως αποτέλεσμα
ο ελληνόκτητος στόλος να είναι ο πλέον σύγχρονος με
πλοία véas τεχνολογίας συμβατά με όλε8 Tis περιβαλλοντικές

πετρέλαια

éé

University του ΙΜΟ

περιθώριο

Τα φετινά Ποσειδώνια φιλοξενούν 22 εθνικά περίπτερα
Όμως η μεγαλύτερη συμμετοχή είναι αυτή ms
Kivas που ξεπερνά τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα
Ιαπωνία και Κορέα Θα συμμετάσχουν επίσης
Ακολουθούν

περισσότερα από 200 ναυπηγεία
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέντευξη Τύπου ms

προδιαγραφές

Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών θα πραγματοποιηθεί
την τελευταία ημέρα των Ποσειδωνίων 2018 και
προβλέπεται

Σε αυτό το πλαίσιο φέτος γιγαντώθηκε και η συμμετοχή
στα Ποσειδώνια τόσο τηλεπικοινωνιακών όσο

για ακόμη μια φορά να θέσει την ατζέντα ms
ναυτιλιακής βιομηχανίας για τα επόμενα δύο χρόνια
Αξιοσημείωτη βεβαίως είναι και η αυξημένη συμμετοχή
παλαιών και νέων διεθνών ναυτιλιακών κέντρων
που ερίζουν για την προσέλκυση ελληνόκτητων εταιρειών
στην επικράτειά tous Θα συμμετάσχουν η
το Χονγκ Κονγκ η Kànpos η Μάλτα αλλά

και τεχνολογικών ομίλων Περισσότεροι από 80 εκθέτες
από τον παγκόσμιο κλάδο ms τεχνολογία8 πληροφοριών
και επικοινωνία ônws οι Microsoft Vodafone
Ericsson HP και Lexmark θα είναι napôvres σε επίπεδο
μητρικήβ και όχι μόνο ενώ otous πρωτοεμφανιζόμενοι
εκθέτεβ συμπεριλαμβάνονται η ΔΕΗ και η
Allianz Το εύρο8 των διεθνών συμφερόντων που συρ¬

Σιγκαπούρη

Με τον τομέα ms ναυτιλίαβ να αυξάνει συνεχώβ και σταθερά

m συνεισφορά του στην οικονομία του Ντουμπάι
το οποίο καθιερώνεται os ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά
ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμί&Β η Dubai Maritime
City Authority DMCA βάζει πλώρη για να δώσει
παρών στα Ποσειδώνια 2018 το σημαντικότερο
γεγον08 στον τομέα ms vaunXias παγκοσμίου
Η συνεισφορά του τομέα ms vaunXias στο ΑΕΠ
του Εμιράτου του Ντουμπάι αυξήθηκε σημαντικά γε
YOV0S που αντανακλά την αυξανόμενη συμβολή του
τομέα στην τοπική οικονομία η οποία παρουσίασε
με τον πρωτοφανή ρυθμό του 25 το διάστημα
2011-2015 Το γεγον05 αυτό επιβεβαιώνει την επιτυχία
του Ντουμπάι όσον αφορά τον στόχο να εξελιχθεί σε
ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά διακεκριμένα και
ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο Η στρατηγική
στον τομέα ms vaunXias που χάραξε και υλοποιεί
η DMCA προάγει την ανταγωνιστικότητα ms
TOniKns ναυτιλίαβ και την παρακολούθηση των εξελίξεων
σε περιφερειακό και διεθνέ5 επίπεδο με στόχο
τη διατήρηση ms ασφάλειας ms βιωσιμότητας και ms
ακεραιότητας του κλάδου
Ο κ Amer Ali εκτελεστικός διευθυντής ms DMCA
δήλωσε Η DMCA συνεχίζει να αναπτύσσει και να
δυναμικό

ανάπτυξη

ολοκληρωμένα

υλοποιεί

πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας που
στη διαμόρφωση ενός ναυτιλιακού περιβάλλοντος

εστιάζουν

που προσελκύει ηγέτιδες δυνάμεις ms ναυτι

λία8 από ολόκληρο τον κόσμο Παρέχει επίσης όλη την

αναγκαία νομοθεσία και Tis απαιτούμενες υποδομές
για την υποστήριξη όλων των παραγόντων που συνα
ποτελούν το elfter της ναυτιλίας και ιδίως των ναυτιλιακών
μεταφορών των λιμένων των δραστηριοτήτων
ναυτικής μηχανολογίας ms κατάρτισης και των υπηρεσιών
ναυτιλιακής υποστήριξης Όλοι αυτοί οι παράγοντες
συνδιαμορφώνουν ισχυρά θεμέλια για τη
ms συνεισφοράς του τομέα ms ναυτιλίαβ
μεγιστοποίηση
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στην τοπική οικονομία
Η DMCA κινείται σταθερά στον δρόμο ms αριστείαβ
μέσω μιαβ αειράβ πρωτοπόρων πρωτοβουλιών οι οποίεβ
cos σύνολο διαμορφώνουν τον βασικό πυλώνα για την
ανάδειξη ms ναυτιλίαβ cos Kivnmpias δύναμηβ για την
ανάπτυξη ms οικονομίαβ του Ντουμπάι
Τα σημαντικά επιτεύγματα ms DMCA μόνο κατά
το τελευταίο éros έχουν προαγάγει σε μεγάλο βαθμό
τον φιλόδοξο στόχο ms ανάδειξηβ του Ντουμπάι σε
μία από Tis μεγαλύτερεβ ναυτιλιακέβ κοινότητεβ
Η έξυπνη μεταμόρφωση ήταν ένα από τα
πλέον εξέχοντα επιτεύγματα καθώβ έθεσε σε λειτουργία
το πρώτο παγκοσμίου ναυτιλιακό εικονικό cluster
Dubai Maritime Virtual Cluster το DMVC.ae το οποίο
λειτούργησε υποστηρικτικά npos το πεδίο δραστηριοτήτων
ms DMCA και βελτίωσε την ποιότητα των

του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων
μεταφοράβ χημικών και παραγώγων πετρελαίου Τα μεγέθη
αυτά αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με Tis
παραλαβέβ των υπό ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων Όμωβ
το μεγαλύτερο μέροί του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου
παραμένει εστιασμένο στα bulkers τα φορτηγά
πλοία μεταφοράβ ξηρού φορτίου χύδην Εάν σε autés
Tis κατηγορία προστεθούν και τα πλοία μεταφοράβ
ôncos και τα δεξαμενόπλοια με
ταφοράβ υγροποιημένου αερίου συγκροτείται η μεγαλύτερη
αρμάδα ms υδρογείου Η ελληνική πλοιοκτησία
στο τέλος του 2015 έλεγχε σε ôpous χωρητνκότητα8
334,649 εκατομμύρια tovous dwt
εμπορευματοκιβωτίων

Πλούσιο συνεδριακό πρόγραμμα
Πλούσιο θα είναι για μία ακόμη φορά το συνεδριακό
πρόγραμμα των Ποσειδωνίων με πλήθοβ συνεδρίων
σεμιναρίων workshops και ανοιχτών συζητήσεων και
αναμένεται να διαμορφώσει την παγκόσμια ναυτιλιακή

παρεχόμενων

υπηρεσιών
Φυσικά τα επιτεύγματα ms DMCA δεν

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 201

και το 14,28

παγκοσμίου

περιορίζονται

στην ανάπτυξη την προώθηση και τη ρύθμιση
ms TOnums ναυτιλι Η Αρχή έχει 8nions εκπροσωπήσει
με επιτυχία τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε
KÙpous διεθνή ναυτιλιακά φόρουμ και εκδηλώσει
παρουσιάζονταβ την πρωτοποριακή εμπειρία που
προοφέρει το Ντουμπάι cos κορυφαίοβ παράγονταβ στον
παγκόσμιο χάρτη ms ναυτιλίαβ Μοιράζεται τα καινοτόμα
επιτεύγματα ms τοπικήβ ναυτιλίαβ και προσεγγίζει
την παγκόσμια κοινότητα μέσω εποικοδομητικών
συμμετοχών σε διεθνείβ πλατφόρμε8 υψηλού KÙpous
στον κλάδο ms vauTiXias
Η DMCA συνεχίζει να κάνει βήματα npos τα ε

ατζέντα και να χαράξει το μέλλον μιαβ βιομηχα
vias που βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων
εξελίξεων
Σύμφωνα με tous διοργανοπώ τα συνέδρια και

υψηλού

οικονομικών

οι συζητήσει στρογγυλήβ τραπέζηβ με τα MME που
έχουν προγραμματιστεί για τα φετινά Ποσειδώνια cms
υπερσύγχρονεβ εγκαταοτάαειβ του Athens Metropolitan
Expo έχουν διεθνή αύρα καθώβ έχουν οργανωθεί από
εταιρεία και οργανισμούβ από κάθε γωνιά ms υφηλίου
από τη Βραζιλία écos τη Γαλλία τον Παναμά και την
Πολωνία και από το Μεξικό écos την Κορέα τη Νότια
Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο
Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα σημαντικά θέματα
ms ναυτιλιακήβ βιομηχανία από m ναυτιλιακή πολιτική
το εμπόριο και τη χρηματοδότηση την ενέργεια
την τεχνολογία και την ανάπτυξη λιμένων écos τα καύσιμα
και τα λιπαντικά τη διαχείριση του έρματο5 των
πλοίων BWT Tis ναυπηγήσει και Tis αγοραπωλησία

μπρόβ καταβάλλοντα8 αδιάκοπεβ προσπάθειεβ ώστε
να δημιουργήσει έναν ασφαλή ναυτιλιακό τομέα
βασισμένο

σε ανανεώσιμεβ nnyés ενέργειαβ ενώ παράλληλα
καταρτίζει συνεχώβ προγράμματα ποιότηταβ και

αναπτύσσει καινοτόμε8 πρωτοβουλία με στόχο την
ms ανταγωνιστικότηταβ ms τοπικήβ vaunXias

ενίσχυση

Ο μεγαλύτεροι otoaos του κόσμου

μεταχειρισμένων καραβιών τεχνολογία για τη
ms ενεργειακήβ απόδοσηβ των πλοίων τα
scrubbers το περιβάλλον την απόδοση του ανθρώπι¬
βελτιστοποίηση

Οι Έλληνα ελέγχουν το 1/4 του παγκόσμιου στόλου
μεταφοράβ αργού πετρελαίου σε ôpous xωρnτlκόmτas
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νου δυναμικού και την απασχόληση στη ναυτιλία καθόκ

και θέματα επίλυσηβ διαφορών και νομικών αξιώσεων
Στην κορυφή των εκδηλώσεων σύμφωνα με την
παράδοση των Ποσειδωνίων από το 2012 θα είναι το
TradeWinds Shipowners Forum το διεθνέβ συνέδριο
που θα αποτελέσει πηγή έμπνευσα και τροφή για οκέψη

Το φετινό θέμα του είναι ο τρόποβ με τον οποίο οι
εξελίξει και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά
μοντέλα επαναδιατυπώνουν tous κανόνεβ για το
καθεοτώβ ιδιοκτησίαβ λειτουργίαβ και εκμετάλλευ
ons των πλοίων
Με περισσότερεβ συμμετοχέ8 πλοιοκτητών από
κάθε άλλη χρονιά το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ε
νότητεβ τα πλοία χύδην φορτίου και τα δεξαμενόπλοια
Το συνέδριο θα εξετάσει κατά πόσο τα θεμέλια του κλάδου
μεταφοράβ φορτίου χύδην είναι τόσο ασφαλή όσο
εκτιμούν πολλοί και το n(i>s οι πλοιοκτήτε5 προσαρμόζουν
τη στρατηγική tous cms συνθήκεβ που επικρατούν
Παράλληλα το φόρουμ θα αναδείξει tous καλύτε
pous Tpônous προσαρμογή8 των εταιρειών στην πίεση
που ασκούν axis αγορέβ οι τεχνολογία εξελίξει οι
αυστηρότεροι κανονισμοί αλλά και οι KoivcoviKés
για αλλαγέβ ans επιχειρηματία πρακτι
Kés Με συνεχώβ μεταβαλλόμενεβ συνθήκεβ εμπορίου
αργού πετρελαίου και LNG να απαιτούν νέεβ επενδύσει
και καινοτόμεβ στρατηγικέβ τι είναι καλύτερο για
tous nXoioKtfrres να ναυπηγήσουν νέα πλοία να
ή να αποσύρουν για scrap Και πού θα βρουν
χρηματοδότηση για τη δεκαετία του 2020 τη στιγμή
που αυξάνονται οι απαιτήσει των αγορών
Παρεμφερέβ είναι το θέμα που θα συζητηθεί στο
Power Panel ms BIMCO όπου θα αναλυθούν σημα
vtiKés εξελίξει που επηρεάζουν Tis ναυτιλιακέβ επιχειρήσει
σήμερα με έμφαση mis προκλήσεΐ8 και Tis μελ
λοντικέβ προοπτικέβ για Tis αγορέ8 του χύδην φορτίου
και των δεξαμενόπλοιων Ka0ci>s και την παγκόσμια
τεχνολογία

απαιτήσει

αγοράσουν

δέσμευση

για μείωση ms περιεκτικότηταβ των καυσίμων
των πλοίων σε θείο το 2020 EionYnms του σεμιναρίου
συνέχεια σελ 22

θ Βενιάμηςγια Ποσειδώνια
Καθιερωμένος διεθνής θεσμός
εξαίρετης διάκρισης
δήλωση του ο πρόεδρος της Ενώσεως
Ελλήνων Εφοπλιστών κ Θεόδωρος Βε

Σε

νιάμης αναφέρει
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που εν μέσω
σημαντικών προκλήσεων τόσο για τη ναυτιλιακή
βιομηχανία όσο και για την Ελλάδα η Διεθνής
ΝαυτιλιακήΈκθεση Ποσειδώνια 201 8 είναι
για μία ακόμη φορά εδώ αποδεικνύοντας την
τη δέσμευση για την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών και τη δυναμική της ναυτιλίας μας
αλλά και της χώρας μας
Τα επιτεύγματα της ελληνικής ναυτιλίας είναι
σημαντικά όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για
την Ευρώπη και την ευημερία όλων των εθνών
0 ελληνόκτητος στόλος εξακολουθεί να κατέχει
την πρώτη θέση διεθνώς αντιπροσωπεύοντας
αντοχή

περίπου το 20 του παγκόσμιου στόλου σε
όρους χωρητικότητας dwt συμπεριλαμβανομέ¬

νου ποσοστού 30 των δεξαμενόπλοιων και 22
των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου
ενώ περίπου το ήμισυ της συνολικής μεταφορικής
ικανότητας του στόλου της Ε Ε είναι ελληνικής

ιδιοκτησίας
Τα επιτεύγματα της

ελληνικής ναυτιλίας

αντικατοπτρίζονται

επίσης στον τρόπο με τον οποίο
οι εμπορικοί μας εταίροι σε όλο τον κόσμο
την εκτίμηση και τον σεβασμό τους σε
αυτήν Είναι αυτή η παραδοσιακή αφοσίωση και
αξιοπιστία την οποία η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα
αδιάλειπτα προσπαθεί να διατηρήσει καινά
τιμήσει Αυτή είναι και η κληρονομιά που φέρει
διαχρονικά η'Εκθεση Ποσειδώνια ως ένας
εκφράζουν

καθιερωμένος

διεθνής θεσμός εξαίρετης διάκρισης
Τα Ποσειδώνια 2018 σύντομα θα ανοίξουν τις
πόρτες τους σε εκθέτες και επισκέπτες από όλο
τον κόσμο οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτή

τη γιορτή της ναυτιλιακής Βιομηχανίας που
και μοναδική ευκαιρία τόσο για την
των πιο πρόσφατων τεχνολογικών και
άλλων ναυτιλιακών καινοτομιών όσο και για τη
δημιουργία στέρεων συνεργασιών Είναι αναμφισβήτητα
το πιο αναγνωρισμένο διεθνές γεγονός
για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και
αποτελεί

παρουσίαση

είμαστε

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που
είναι η γενέτειρά του

η

χώρα μας

ΗΈνωσις Ελλήνων Εφοπλιστών ως ο θεσμικός
εκπρόσωπος της ελληνικής ναυτιλιακής
θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των
προσπαθειών για τη δημιουργία ισχυρών συμμαχιών
και την εδραίωση εποικοδομητικής
κοινότητας

συνεργασίας

με τα ενδιαφερόμενα μέρη προσβλέποντας
στην υιοθέτηση βιώσιμων ναυτιλιακών

πολιτικών προς όφελος της διεθνούς ναυτιλίας
του παγκόσμιου εμπορίου και της ανάπτυξης

éé
Είναι αναμφισβήτητα
το πιο αναγνωρισμένο
διεθνέε γεγονόε

για την παγκόσμια
ναυτιΛιακή
βιομηχανία και
είμαστε ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι που
η χώρα μαε είναι η
γενέτειρά του
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θα είναι ο κ Peter Sand Chief Shipping Analyst ms

BIMCO ενώ την έναρξη του θα κηρύξει ο πρόεδροβ tns
BIMCO κ Αναοτάοιοβ Παπαγιαννόπουλοβ
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
και η North American Marine Environment Protection
Association NAMEPA ουνδιοργανώνουν υπό την αιγίδα
tns Πρεσβείαβ των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα

το οεμινάριο με τίτλο Trading in US Waters Priorities
and Solutions To οεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία

με το Εμπορικό Τμήμα ms Πρεσβείαβ των Ηνωμένων
Πολιτειών το International Propeller Club των

Ηνωμένων Πολιτειών και την Ελληνική Ναυτιλιακή
Συστάδα του Ναυτικού Επιμελητηρίου ms Ελλάδοβ
Στόχοβ του οεμιναρίου είναι να βοηθήσει την τοπική
ναυτιλιακή κοινότητα καν τα ενδιαφερόμενα μέρη
ms vaunXias να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη
για Tis απαιτήσει των ΗΠΑ κατά την προσέγγιση
των λιμένων tous Βασικά θέματα θα είναι οι απαιτήσει
για την περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο το 2020
η ψηφιοποίηση ms vaimXias η σημερινή πραγματικότητα
όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και η
κινδύνων Το σεμινάριο αποτελεί εξαιρετική
πλατφόρμα δικτύωσα με πλοιοκτήτε8 και ειδικούβ
εικόνα

διαχείριση

ms ναυτιλιακά ßiopnxavias
Με κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων ναυτιλιακών
εταιρειών να ανταλλάσσουν απόψειβ για το μέλλον
ms ναυτιλίαβ το συνέδριο 6th Analyst και Investor
Day θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel στο
πλαίσιο του συνεδριακού προγράμματοβ των Ποσειδωνίων
2018 BaoïKÔs ομιλητήβ θα είναι ο γενικόβ γραμ
ματέαβ του ΙΜΟ κ Kitack Lim ο onoios θα δώσει τον

τόνο στο Capital Link Forum όπου θα συζητηθούν η
υφιστάμενη κατάσταση και οι μελλοντικέβ επιλογέ8 που
προσφέρουν οι χρηματαγορέ8 στη ναυτιλία
Το φόρουμ θα επικεντρωθεί εκτός των άλλων σε
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αποτέλεσε την αφορμή για να διοργανώσει το ΙΕΝΕ
αυτό το πρωτοποριακό σεμινάριο σε συνεργασία με
τα Ποσειδώνια και με την ενεργή συμμετοχή πλή
0ous διαχειριστών πλοίων εταιρειών που ασχολούνται
με το εμπόριο ενέργειαβ Ka0<âs και κορυφαίων

νομικών εταιρειών
Το σεμινάριο θα έχει cos κεντρικό θέμα tis vées
προδιαγραφέβ των καυσίμων ανεφοδιασμού με
τα πρόσφατα μέτρα του ΙΜΟ που θα εφαρμοστούν
σύντομα Εξέχουσε8 προσωπικότητεβ από τον
τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τον
τομέα ms ναυτιλίαβ και το ναυτικό δίκαιο τόσο από
την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό έχουν επιβεβαιώσει
τη συμμετοχή tous g)s ομιλητέβ
Άλλοι τομείβ που θα καλυφθούν είναι η επισκόπηση
των παγκόσμιων αγορών ενέργεια5 πετρελαίου
φυσικού αερίου άνθρακα οι τελευταίεβ τεχνολογία
στη μεταφορά αργού πετρελαίου και παράγωγων προϊόντων
του ειδικών φορτίων LNG LPG και άνθρακα
Τέλοβ θα αξιολογηθεί η ενεργειακή ασφάλεια και το
ναυτιλιακό περιβάλλον και θα εξεταστούν εναλλακτικέβ
οδοί για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου
Το πρόγραμμα των Ποσειδωνίων 2018 θα
επίσα το συνέδριο ms HELMEPA με τίτλο
2020 is closer than we think Scrubbers Fuels and
BWT με αφορμή την καταληκτική ημερομηνία για
τη συμμόρφωση με tous κανονισμού8 που αφορούν
την περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο Με τα πρότυπα
για τα καύσιμα αυτά να βρίσκονται ακόμη υπό
και πολλά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά
όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια
τόσο των καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο
όσο και των scrubbers το σεμινάριο ms HELMEPA
αφορμή

περιλαμβάνει

διαμόρφωση

κρίσιμα ζητήματα για m ναυτιλία όπωβ η πρόσβαση
και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων η τραπεζική και
χρηματοδότηση καθώβ και ο avtuctunos
ms τεχνολογία και των νέων κανονισμών Στο φόρουμ
θα συμμετάσχουν ομιλητέβ από Tis ελληνικέβ και διε
θνείβ ναυτιλιακέβ κοινότητεβ επικεφαλήβ κορυφαίων
παγκόσμιων τραπεζικών ναυτιλιακών οργανισμών
επενδυτέβ και αναλυτέβ
cDéros το Ινστιτούτο Ενέργεια5 Νοτιοανατολικήβ
Ευρώπα ΙΕΝΕ διοργανώνει για 4η φορά σεμινάριο
με θέμα Energy and Shipping Ο κομβικόβ ρόλοβ
που έχει αναλάβει ο ελληνικ05 εμπορικ08 στόλοβ οτη

αναμένεται να προσελκύσει πλήθοβ ενδιαφερομένων
Με τη βοήθεια έμπειρων ομιλητών τόσο σε τεχνικά
όσο και σε ρυθμιστικά ζητήματα από την Ελλάδα και
το εξωτερικό το συνέδριο ms HELMEPA θα επιχειρήσει
να δώσει απαντήσει σε πολλέβ από Tis μελλο
ντικέβ προκλήσειβ αυτών των κρίσιμων ζητημάτων
Το σεμινάριο με τίτλο Japan Seminar at Posidonia
2018 θα εστιάσει στον ρόλο Tns καινοτομία στη ναυτιλιακή
βιομηχανία και στον αντίκτυπο ms στην προστασία
του περιβάλλοντοβ και την τεχνολογία Οι ο
μιλητέβ θα μοιραστούν σκέψειβ για το επίπεδο ms
καινοτομίαβ στην ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία
και τον ναυτικό εξοπλισμό και θα αναφερθούν otis
τάσειβ ms vaunnyiKris ayopäs Το συγκεκριμένο

μεταφορά παγκόσμιων ενεργειακών εμπορευμάτων

ξεχωρίζει για την πρακτική προσέγγιση που

εναλλακτική

κορυφαίοι

Το αύριο

είναι

στα Ποσειδώνια

σεμινάριο

σήμερα

προσφέρει στον τρόπο αντιμετώπισα των τεχνολογικών
προκλήσεων και Tis λύσειβ που προτείνει σε
μακροχρόνια προβλήματα που επηρεάζουν όλε5 Tis
ναυτιλιακέβ εταιρείεβ
Με τίτλο Support the Local Maritime Industry
Summit η Newsfront/Ναυτιλιακή διοργανώνει διάσκεψη
με στόχο να φέρει κοντά Tis εταιρεια-μέλη των
Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού
ΗΕΜΕΧΡΟ με tous τεχνικούβ διευθυντέβ ελληνικών
και διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών και να tous
παρακινήσει σε έναν διαδραστικό διάλογο που θα
τόσο tous Έλληνεβ κατασκευαστέβ ναυτιλιακού
εξοπλισμού όσο και tous πελάτε8 tous και τη ναυτιλία
εν γένει Το συγκεκριμένο συνέδριο πραγματοποιείται
υπό την αιγίδα ms MARTECMA
Ένα ακόμη σεμινάριο που θα προσελκύσει πλήθοβ
συνέδρων και θα υπογραμμίσει τη μακρόχρονη συνεργασία
των δύο εθνών στον ναυτιλιακό τομέα είναι το
Korean-Hellenic Maritime Cooperation Forum To
συγκεκριμένο σεμινάριο θα δώσει έμφαση στη ναυπηγική
βιομηχανία ms Kopéas και σε συνεργασία με Tis
ελληνικέβ ναυτιλιακέβ εταιρείεβ θα αναδείξει άγνω
oxes rrtuxés ms κορεατικήβ χρηματοδότησα πλοίων
και ms ελληνικήβ ναυτιλιακή5 πολιτική8 Επιπλέον
στο δεύτερο pépos του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν
ées τεχνολογία που εφαρμόζει η Κορέα οτη ναυπηγική
βιομηχανία με έμφαση στο ECO πλοίο την
και την έξυπνη τεχνολογία πλοίων
Στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων η Admiralty θα
και φέτοβ σειρά σεμιναρίων με τίτλο Living
with ECDIS
Για να λειτουργήσει το σύστημα ECDIS θα πρέπει
ο διαχείριση και οι αξιωματικοί του πλοίου να
ωφελήσει

κυβερνοασφάλεια

οργανώσει

είναι συνεχώβ ενήμεροι για Tis αλλαγέβ otis vopiKés
απαιτήσει και τα ζητήματα συντήρησα Τα σεμινάρια
ms Admiralty Living with ECDIS αποσκοπούν
στην αποσαφήνιση αυτών των ζητημάτων ώστε να τηρείται
η συμμόρφωση τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο
και σε επίπεδο στόλου και παράλληλα να αξιοποιείται
στο έπακρο το σύστημα αυτό Το σεμινάριο θα είναι
χρήσιμο για όποιον ασχολείται με τη ναυτιλιακή
από ιδιοκτήτεβ διευθυντέ8 και προσωπικό
πλοίων étos ρυθμιστικούβ φορείβ και ελεγκτέβ Ka0ti>s
δίνεται η ευκαιρία να τεθούν επί TÔnmos φλέγοντα
ζητήματα και προκλήσειβ να υποβληθούν ερωτήσει
και να αναζητηθούν λύσεΐ8 παράλληλα με τη δικτύωση
με στελέχη του κλάδου
βιομηχανία

έχει αποδείξει ότι φιλοξενεί ό,τι πιο σύγχρονο όλες τις νέες τάσεις ότι ουσιαστικά
δεν παρουσιάζει απλώς αλλά χαράσσει το μέλλον της ναυτιλίας
Αυτό είναι ξεκάθαρο και στη φετινή διοργάνωση όπου πρωταγωνιστεί η
τεχνολογία από τους πλήρως αυτοματοποιημένους λιμένες και τα μη
έξυπνα πλοία μέχρι την πιο αξιόπιστη από ποτέ πρόγνωση καιρού
Βάσει τοποθεσίας και τη συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων του
πλοίου στο cloud το μέλλον της ναυτιλιακής Βιομηχανίας θα βρεθεί στο επίκεντρο
των Ποσειδωνίων 2018 με περισσότερους από 60 διεθνείς εκθέτες μιας Βιομηχανίας
που έρχεται να μεταμορφώσει ριζικά το μέλλον της ναυτιλίας
Στα φετινά Ποσειδώνια οι εκθέτες από τον τεχνολογικό κλάδο προέρχονται
από 18 χώρες που εκπροσωπούν κάθε γωνιά του πλανήτη από τις ΗΠΑ μέχρι
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Αυστραλία
το Γιβραλτάρ τη Σιγκαπούρη και σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή χώρα
Είναι αλήθεια ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής που αναπτύσσονται σήμερα
μπορούν να προσφέρουν λύσεις που συνδυάζουν προηγμένα χαρακτηριστικά
και προστασία από κινδύνους σε πραγματικό χρόνο και χώρο βελτιώνοντας
τις επιδόσεις των ναυτιλιακών εταιρειών σε όλα τα επίπεδα Και τα
αποτελούν μια καταπληκτική ευκαιρία για να παρουσιαστούν αυτές οι
λύσεις στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα Το μέλλον δεν είναι απλώς κοντά είναι
έξυπνη

επανδρωμένα

μέλλον δεν είναι απλώς κοντά για τη ναυτιλία είναι ήδη εδώ
Αυτό σημειώνει στη Free Sunday ο κ Θεόδωρος Βώκος εκτελεστικός
διευθυντής της Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε αναφερόμενος
στην πληρότητα της έκθεσης σε κάθε επίπεδο αλλά και
πιο ειδικά στον σημαντικό τομέα των τεχνολογιών
Η έκθεση είναι στενά συνυφασμένη με την πλούσια ναυτιλιακή παράδοση της
Ελλάδας αλλά και με τη σταθερά και διαχρονικά έως σήμερα κυρίαρχη παρουσία
της χώρας μας στην παγκόσμια ναυτιλία και αποτελεί ορόσημο για τη ναυτιλιακή
κοινότητα συγκεντρώνοντας στην Αθήνα την αφρόκρεμα μιας από τις πιο
δυναμικές Βιομηχανίες στον κόσμο
Η δέσμευση και η αφοσίωση των Ελλήνων πλοιοκτητών στον στόχο να
η Ελλάδα την πρωτοκαθεδρία σε έναν τομέα που καθορίζει σχεδόν το
95 του παγκόσμιου εμπορίου είναι ο Βασικός πόλος έλξης δεκάδων χιλιάδων
επισκεπτών στην Αθήνα και τα Ποσειδώνια κάθε δύο χρόνια αναφέρει ο κ
Βώκος Για να συμπληρώσει ότι στον μισό αιώνα της διαδρομής της η έκθεση

Το

διατηρήσει

ασφαλείας

Ποσειδώνια

ήδη εδώ καταλήγει ο κ Βώκος
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Το «who is who» για τα Ποσειδώνια 2018
Σε κοµβικής σηµασίας έτος για την ελληνόκτητη ποντοπόρο ναυτιλία αναδεικνύεται το 2018, µε τα µεγέθη
της να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, αλλά και τις προκλήσεις στις ναυλαγορές, το θεσµικό πλαίσιο και τις
χρηµατοδοτήσεις να είναι κάτι παραπάνω από µεγάλες. Σε αυτό το περιβάλλον σύσσωµη η διεθνής
ναυτιλιακή κοινότητα θα δώσει το «παρών» στην Αθήνα τις επόµενες εβδοµάδες, στη µεγαλύτερη διεθνή
έκθεση του κλάδου, τα Ποσειδώνια, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως και τις 10 Ιουνίου.
Η φετινή διοργάνωση αναµένεται να είναι η µεγαλύτερη όλων των εποχών, µε 1.920 εκθέτες από 92 χώρες
και 20.000 επισκέπτες. Πλοιοκτησία, ναυπηγεία, προµηθευτές, τράπεζες, ασφαλιστικές, τηλεπικοινωνίες,
πετρελαϊκές, είναι µερικοί µόνο από τους κλάδους που θα εκπροσωπηθούν στο εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo, αλλά και στις δεκάδες εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο
και στο περιθώριο της διοργάνωσης σε όλη την Αττική.
Τα φετινά Ποσειδώνια φιλοξενούν 22 εθνικά περίπτερα. Όµως η µεγαλύτερη συµµετοχή είναι αυτή της
Κίνας, που ξεπερνά τα 1.000 τετραγωνικά µέτρα. Ακολουθούν Ιαπωνία και Κορέα. Θα συµµετάσχουν επίσης
περισσότερα από 200 ναυπηγεία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών θα πραγµατοποιηθεί την
τελευταία ηµέρα των Ποσειδωνίων 2018 και προβλέπεται για ακόµη µια φορά να θέσει την ατζέντα της
ναυτιλιακής βιοµηχανίας για τα επόµενα δύο χρόνια.
Αξιοσηµείωτη βεβαίως είναι και η αυξηµένη συµµετοχή παλαιών και νέων διεθνών ναυτιλιακών κέντρων
που ερίζουν για την προσέλκυση ελληνόκτητων εταιρειών στην επικράτειά τους. Θα συµµετάσχουν η
Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Κύπρος, η Μάλτα, αλλά και το Λουξεµβούργο, το οποίο πραγµατοποιεί
παρθενική εµφάνιση παρουσιάζοντας το Cluster Maritime Luxembourgeois. Επίσης, περίπτερα αλλά και road
shows έχουν ετοιµάσει το Dubai Maritime City από τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Shanghai Maritime and
Finance Excellence Centre από την Κίνα και το Vancouver International Maritime Centre του Καναδά. Επιπλέον,
ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει στα φετινά Ποσειδώνια η παρουσία του γενικού γραµµατέα του Παγκόσµιου
Οργανισµού Ναυτιλίας (IMO) Kitack Lim, καθώς και της επιτρόπου Μεταφορών της Ε.Ε. Violeta Bulc.
Τα Ποσειδώνια, που γίνονται κάθε δύο χρόνια, υπολογίζεται πως θα συνεισφέρουν φέτος πάνω από 60
εκατ. ευρώ στην οικονοµία. Έσοδα που προέρχονται από τη φιλοξενία χιλιάδων ανθρώπων, κατασκευές
περιπτέρων, µεταφορές και εκτελωνισµούς, εταιρικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες. Μόνο το
πρόγραµµα συνεδρίων και σεµιναρίων περιλαµβάνει φέτος πάνω από 40 εκδηλώσεις. Παρουσιάσεις νέων
προϊόντων και τεχνολογιών, συζητήσεις για τα τρέχοντα θέµατα που επηρεάζουν τη ναυτιλία, νέοι
περιβαλλοντικοί κανονισµοί και άλλα σηµαντικά θέµατα είναι στην ατζέντα.
Η επιχειρηµατικότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών και οι συνεχείς επενδύσεις τους έχουν ως αποτέλεσµα ο
ελληνόκτητος στόλος να είναι ο πλέον σύγχρονος, µε πλοία νέας τεχνολογίας, συµβατά µε όλες τις
περιβαλλοντικές προδιαγραφές.
Σε αυτό το πλαίσιο, φέτος γιγαντώθηκε και η συµµετοχή στα Ποσειδώνια τόσο τηλεπικοινωνιακών όσο και
τεχνολογικών οµίλων. Περισσότεροι από 80 εκθέτες από τον παγκόσµιο κλάδο της τεχνολογίας
πληροφοριών και επικοινωνίας, όπως οι Microsoft, Vodafone, Ericsson, HP και Lexmark, θα είναι παρόντες σε
επίπεδο µητρικής και όχι µόνο, ενώ στους πρωτοεµφανιζόµενους εκθέτες συµπεριλαµβάνονται η ΔΕΗ και η
Allianz. Το εύρος των διεθνών συµφερόντων που συρρέουν στην Ελλάδα για την έκθεση επεκτείνεται φέτος
και µε τη µεγάλη συµµετοχή εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µε περισσότερα από 10 ελληνικά και ξένα
πανεπιστήµια παρόντα. Μεταξύ αυτών και το World Maritime University του IMO.
Με τον τοµέα της ναυτιλίας να αυξάνει συνεχώς και σταθερά τη συνεισφορά του στην οικονοµία του
Ντουµπάι, το οποίο καθιερώνεται ως ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά ναυτιλιακά κέντρα παγκοσµίως, η
Dubai Maritime City Authority (DMCA) βάζει πλώρη για να δώσει δυναµικό «παρών» στα Ποσειδώνια 2018, το
σηµαντικότερο γεγονός στον τοµέα της ναυτιλίας παγκοσµίως.
Η συνεισφορά του τοµέα της ναυτιλίας στο ΑΕΠ του Εµιράτου του Ντουµπάι αυξήθηκε σηµαντικά, γεγονός
που αντανακλά την αυξανόµενη συµβολή του τοµέα στην τοπική οικονοµία, η οποία παρουσίασε ανάπτυξη
µε τον πρωτοφανή ρυθµό του 25% το διάστηµα 2011-2015. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την επιτυχία του
Ντουµπάι όσον αφορά τον στόχο να εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά, διακεκριµένα και
ολοκληρωµένα ναυτιλιακά κέντρα στον κόσµο. Η στρατηγική στον τοµέα της ναυτιλίας, που χάραξε και
υλοποιεί η DMCA, προάγει την ανταγωνιστικότητα της τοπικής ναυτιλίας και την παρακολούθηση των
εξελίξεων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, µε στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας, της βιωσιµότητας
και της ακεραιότητας του κλάδου.
Ο κ. Amer Ali, εκτελεστικός διευθυντής της DMCA, δήλωσε: «Η DMCA συνεχίζει να αναπτύσσει και να
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υλοποιεί πρωτοβουλίες στρατηγικής σηµασίας που εστιάζουν στη διαµόρφωση ενός ναυτιλιακού
περιβάλλοντος που προσελκύει ηγέτιδες δυνάµεις της ναυτιλίας από ολόκληρο τον κόσµο. Παρέχει επίσης
όλη την αναγκαία νοµοθεσία και τις απαιτούµενες υποδοµές για την υποστήριξη όλων των παραγόντων
που συναποτελούν το cluster της ναυτιλίας και ιδίως των ναυτιλιακών µεταφορών, των λιµένων, των
δραστηριοτήτων ναυτικής µηχανολογίας, της κατάρτισης και των υπηρεσιών ναυτιλιακής υποστήριξης.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδιαµορφώνουν ισχυρά θεµέλια για τη µεγιστοποίηση της συνεισφοράς του
τοµέα της ναυτιλίας στην τοπική οικονοµία».
Η DMCA κινείται σταθερά στον δρόµο της αριστείας µέσω µιας σειράς πρωτοπόρων πρωτοβουλιών, οι
οποίες ως σύνολο διαµορφώνουν τον βασικό πυλώνα για την ανάδειξη της ναυτιλίας ως κινητήριας
δύναµης για την ανάπτυξη της οικονοµίας του Ντουµπάι.
Τα σηµαντικά επιτεύγµατα της DMCA µόνο κατά το τελευταίο έτος έχουν προαγάγει σε µεγάλο βαθµό τον
φιλόδοξο στόχο της ανάδειξης του Ντουµπάι σε µία από τις µεγαλύτερες ναυτιλιακές κοινότητες
παγκοσµίως. Η «έξυπνη µεταµόρφωση» ήταν ένα από τα πλέον εξέχοντα επιτεύγµατα, καθώς έθεσε σε
λειτουργία το πρώτο παγκοσµίως ναυτιλιακό εικονικό cluster (Dubai Maritime Virtual Cluster), το DMVC.ae, το
οποίο λειτούργησε υποστηρικτικά προς το πεδίο δραστηριοτήτων της DMCA και βελτίωσε την ποιότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Φυσικά, τα επιτεύγµατα της DMCA δεν περιορίζονται στην ανάπτυξη, την προώθηση και τη ρύθµιση της
τοπικής ναυτιλίας. Η Αρχή έχει επίσης εκπροσωπήσει µε επιτυχία τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα σε υψηλού
κύρους διεθνή ναυτιλιακά φόρουµ και εκδηλώσεις, παρουσιάζοντας την πρωτοποριακή εµπειρία που
προσφέρει το Ντουµπάι ως κορυφαίος παράγοντας στον παγκόσµιο χάρτη της ναυτιλίας. Μοιράζεται τα
καινοτόµα επιτεύγµατα της τοπικής ναυτιλίας και προσεγγίζει την παγκόσµια κοινότητα µέσω
εποικοδοµητικών συµµετοχών σε διεθνείς πλατφόρµες υψηλού κύρους στον κλάδο της ναυτιλίας.
Η DMCA συνεχίζει να κάνει βήµατα προς τα εµπρός, καταβάλλοντας αδιάκοπες προσπάθειες ώστε να
δηµιουργήσει έναν ασφαλή ναυτιλιακό τοµέα, βασισµένο σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ενώ παράλληλα
καταρτίζει συνεχώς προγράµµατα ποιότητας και αναπτύσσει καινοτόµες πρωτοβουλίες µε στόχο την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής ναυτιλίας.
Οι Έλληνες ελέγχουν το 1/4 του παγκόσµιου στόλου µεταφοράς αργού πετρελαίου σε όρους
χωρητικότητας και το 14,28% του παγκόσµιου στόλου δεξαµενοπλοίων µεταφοράς χηµικών και
παραγώγων πετρελαίου. Τα µεγέθη αυτά αναµένεται να ενισχυθούν περαιτέρω µε τις παραλαβές των υπό
ναυπήγηση δεξαµενοπλοίων. Όµως το µεγαλύτερο µέρος του ελληνόκτητου εµπορικού στόλου παραµένει
εστιασµένο στα bulkers, τα φορτηγά πλοία µεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην. Εάν σε αυτές τις κατηγορίες
προστεθούν και τα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων, όπως και τα δεξαµενόπλοια µεταφοράς
υγροποιηµένου αερίου, συγκροτείται η µεγαλύτερη αρµάδα της υδρογείου. Η ελληνική πλοιοκτησία στο
τέλος του 2015 έλεγχε σε όρους χωρητικότητας 334,649 εκατοµµύρια τόνους dwt.
Πλούσιο θα είναι για µία ακόµη φορά το συνεδριακό πρόγραµµα των Ποσειδωνίων, µε πλήθος συνεδρίων,
σεµιναρίων, workshops και ανοιχτών συζητήσεων, και αναµένεται να διαµορφώσει την παγκόσµια
ναυτιλιακή ατζέντα και να χαράξει το µέλλον µιας βιοµηχανίας που βρίσκεται στο επίκεντρο των
παγκόσµιων οικονοµικών εξελίξεων.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, τα συνέδρια και οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης µε τα ΜΜΕ που
έχουν προγραµµατιστεί για τα φετινά Ποσειδώνια, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Athens
Metropolitan Expo, έχουν διεθνή αύρα, καθώς έχουν οργανωθεί από εταιρείες και οργανισµούς από κάθε
γωνιά της υφηλίου – από τη Βραζιλία έως τη Γαλλία, τον Παναµά και την Πολωνία, και από το Μεξικό έως
την Κορέα, τη Νότια Αφρική και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Το πρόγραµµα καλύπτει όλα τα σηµαντικά θέµατα της ναυτιλιακής βιοµηχανίας, από τη ναυτιλιακή
πολιτική, το εµπόριο και τη χρηµατοδότηση, την ενέργεια, την τεχνολογία και την ανάπτυξη λιµένων έως
τα καύσιµα και τα λιπαντικά, τη διαχείριση του έρµατος των πλοίων (BWT), τις ναυπηγήσεις και τις
αγοραπωλησίες µεταχειρισµένων καραβιών, τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης
των πλοίων, τα scrubbers, το περιβάλλον, την απόδοση του ανθρώπινου δυναµικού και την απασχόληση
στη ναυτιλία, καθώς και θέµατα επίλυσης διαφορών και νοµικών αξιώσεων.
Στην κορυφή των εκδηλώσεων, σύµφωνα µε την παράδοση των Ποσειδωνίων από το 2012, θα είναι το
TradeWinds Shipowners Forum, το διεθνές συνέδριο που θα αποτελέσει πηγή έµπνευσης και τροφή για σκέψη.
Το φετινό θέµα του είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα εναλλακτικά
επιχειρηµατικά µοντέλα επαναδιατυπώνουν τους κανόνες για το καθεστώς ιδιοκτησίας, λειτουργίας και
εκµετάλλευσης των πλοίων.
Με περισσότερες συµµετοχές πλοιοκτητών από κάθε άλλη χρονιά, το πρόγραµµα χωρίζεται σε δύο
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ενότητες: τα πλοία χύδην φορτίου και τα δεξαµενόπλοια. Το συνέδριο θα εξετάσει κατά πόσο τα θεµέλια
του κλάδου µεταφοράς φορτίου χύδην είναι τόσο ασφαλή όσο εκτιµούν πολλοί και το πώς οι πλοιοκτήτες
προσαρµόζουν τη στρατηγική τους στις συνθήκες που επικρατούν.
Παράλληλα, το φόρουµ θα αναδείξει τους καλύτερους τρόπους προσαρµογής των εταιρειών στην πίεση
που ασκούν στις αγορές οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι αυστηρότεροι κανονισµοί, αλλά και οι κοινωνικές
απαιτήσεις για αλλαγές στις επιχειρηµατικές πρακτικές. Με συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες εµπορίου
αργού πετρελαίου και LNG να απαιτούν νέες επενδύσεις και καινοτόµες στρατηγικές, τι είναι καλύτερο για
τους πλοιοκτήτες: να ναυπηγήσουν νέα πλοία, να αγοράσουν ή να αποσύρουν για scrap; Και πού θα βρουν
χρηµατοδότηση για τη δεκαετία του 2020, τη στιγµή που αυξάνονται οι απαιτήσεις των αγορών;
Παρεµφερές είναι το θέµα που θα συζητηθεί στο «Power Panel» της BIMCO, όπου θα αναλυθούν
σηµαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις σήµερα, µε έµφαση στις προκλήσεις και
τις µελλοντικές προοπτικές για τις αγορές του χύδην φορτίου και των δεξαµενοπλοίων, καθώς και την
παγκόσµια δέσµευση για µείωση της περιεκτικότητας των καυσίµων των πλοίων σε θείο το 2020. Εισηγητής
του σεµιναρίου θα είναι ο κ. Peter Sand, Chief Shipping Analyst της BIMCO, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο
πρόεδρος της BIMCO, κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος.
Το Ελληνο-Aµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο και η North American Marine Environment Protection Association
(NAMEPA) συνδιοργανώνουν, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών στην Ελλάδα, το
σεµινάριο µε τίτλο «Trading in US Waters: Priorities and Solutions». Το σεµινάριο διοργανώνεται σε
συνεργασία µε το Εµπορικό Τµήµα της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών, το International Propeller Club
των Ηνωµένων Πολιτειών και την Ελληνική Ναυτιλιακή Συστάδα του Ναυτικού Επιµελητηρίου της
Ελλάδος.
Στόχος του σεµιναρίου είναι να βοηθήσει την τοπική ναυτιλιακή κοινότητα και τα ενδιαφερόµενα µέρη της
ναυτιλίας να σχηµατίσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ κατά την προσέγγιση των
λιµένων τους. Βασικά θέµατα θα είναι οι απαιτήσεις για την περιεκτικότητα των καυσίµων σε θείο το
2020, η ψηφιοποίηση της ναυτιλίας, η σηµερινή πραγµατικότητα όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και η
διαχείριση κινδύνων. Το σεµινάριο αποτελεί εξαιρετική πλατφόρµα δικτύωσης µε πλοιοκτήτες και ειδικούς
της ναυτιλιακής βιοµηχανίας.
Με κορυφαία στελέχη των µεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρειών να ανταλλάσσουν απόψεις για το µέλλον
της ναυτιλίας, το συνέδριο «6th Analyst και Investor Day» θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στο
πλαίσιο του συνεδριακού προγράµµατος των Ποσειδωνίων 2018. Βασικός οµιλητής θα είναι ο γενικός
γραµµατέας του IMO, κ. Kitack Lim, ο οποίος θα δώσει τον τόνο στο Capital Link Forum, όπου θα
συζητηθούν η υφιστάµενη κατάσταση και οι µελλοντικές επιλογές που προσφέρουν οι χρηµαταγορές στη
ναυτιλία.
Το φόρουµ θα επικεντρωθεί, εκτός των άλλων, σε κρίσιµα ζητήµατα για τη ναυτιλία, όπως η πρόσβαση και
η διαθεσιµότητα κεφαλαίων, η τραπεζική και εναλλακτική χρηµατοδότηση, καθώς και ο αντίκτυπος της
τεχνολογίας και των νέων κανονισµών. Στο φόρουµ θα συµµετάσχουν οµιλητές από τις ελληνικές και
διεθνείς ναυτιλιακές κοινότητες, επικεφαλής κορυφαίων παγκόσµιων τραπεζικών ναυτιλιακών
οργανισµών, κορυφαίοι επενδυτές και αναλυτές.
Φέτος το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (IENE) διοργανώνει για 4η φορά σεµινάριο µε
θέµα «Energy and Shipping». Ο κοµβικός ρόλος που έχει αναλάβει ο ελληνικός εµπορικός στόλος στη
µεταφορά παγκόσµιων ενεργειακών εµπορευµάτων αποτέλεσε την αφορµή για να διοργανώσει το IENE
αυτό το πρωτοποριακό σεµινάριο, σε συνεργασία µε τα Ποσειδώνια και µε την ενεργή συµµετοχή πλήθους
διαχειριστών πλοίων, εταιρειών που ασχολούνται µε το εµπόριο ενέργειας, καθώς και κορυφαίων νοµικών
εταιρειών.
Το σεµινάριο θα έχει ως κεντρικό θέµα τις νέες προδιαγραφές των καυσίµων ανεφοδιασµού, µε αφορµή τα
πρόσφατα µέτρα του ΙΜΟ που θα εφαρµοστούν σύντοµα. Εξέχουσες προσωπικότητες από τον τοµέα του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τον τοµέα της ναυτιλίας και το ναυτικό δίκαιο, τόσο από την Ελλάδα
όσο και από το εξωτερικό, έχουν επιβεβαιώσει τη συµµετοχή τους ως οµιλητές.
Άλλοι τοµείς που θα καλυφθούν είναι η επισκόπηση των παγκόσµιων αγορών ενέργειας (πετρελαίου,
φυσικού αερίου, άνθρακα), οι τελευταίες τεχνολογίες στη µεταφορά αργού πετρελαίου και παράγωγων
προϊόντων του, ειδικών φορτίων (LNG, LPG) και άνθρακα. Τέλος, θα αξιολογηθεί η ενεργειακή ασφάλεια
και το ναυτιλιακό περιβάλλον και θα εξεταστούν εναλλακτικές οδοί για τη µεταφορά πετρελαίου και
φυσικού αερίου.
Το πρόγραµµα των Ποσειδωνίων 2018 θα περιλαµβάνει επίσης το συνέδριο της HELMEPA µε τίτλο «2020 is
closer than we think: Scrubbers, Fuels and BWT», µε αφορµή την καταληκτική ηµεροµηνία για τη συµµόρφωση
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µε τους κανονισµούς που αφορούν την περιεκτικότητα των καυσίµων σε θείο. Με τα πρότυπα για τα
καύσιµα αυτά να βρίσκονται ακόµη υπό διαµόρφωση και πολλά ζητήµατα να παραµένουν ανοιχτά όσον
αφορά τη διαθεσιµότητα και την ασφάλεια τόσο των καυσίµων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο όσο και
των scrubbers, το σεµινάριο της HELMEPA αναµένεται να προσελκύσει πλήθος ενδιαφεροµένων. Με τη
βοήθεια έµπειρων οµιλητών τόσο σε τεχνικά όσο και σε ρυθµιστικά ζητήµατα, από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, το συνέδριο της HELMEPA θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις σε πολλές από τις µελλοντικές
προκλήσεις αυτών των κρίσιµων ζητηµάτων.
Το σεµινάριο µε τίτλο «Japan Seminar at Posidonia 2018» θα εστιάσει στον ρόλο της καινοτοµίας στη
ναυτιλιακή βιοµηχανία και στον αντίκτυπό της στην προστασία του περιβάλλοντος και την τεχνολογία. Οι
οµιλητές θα µοιραστούν σκέψεις για το επίπεδο της καινοτοµίας στην ιαπωνική ναυπηγική βιοµηχανία και
τον ναυτικό εξοπλισµό και θα αναφερθούν στις τάσεις της ναυπηγικής αγοράς. Το συγκεκριµένο σεµινάριο
ξεχωρίζει για την πρακτική προσέγγιση που προσφέρει στον τρόπο αντιµετώπισης των τεχνολογικών
προκλήσεων και τις λύσεις που προτείνει σε µακροχρόνια προβλήµατα που επηρεάζουν όλες τις
ναυτιλιακές εταιρείες.
Με τίτλο «Support the Local Maritime Industry Summit» η Newsfront/Ναυτιλιακή διοργανώνει διάσκεψη µε
στόχο να φέρει κοντά τις εταιρείες-µέλη των Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισµού
(HEMEXPO) µε τους τεχνικούς διευθυντές ελληνικών και διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών και να τους
παρακινήσει σε έναν διαδραστικό διάλογο που θα ωφελήσει τόσο τους Έλληνες κατασκευαστές
ναυτιλιακού εξοπλισµού όσο και τους πελάτες τους και τη ναυτιλία εν γένει. Το συγκεκριµένο συνέδριο
πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα της MARTECMA.
Ένα ακόµη σεµινάριο που θα προσελκύσει πλήθος συνέδρων και θα υπογραµµίσει τη µακρόχρονη
συνεργασία των δύο εθνών στον ναυτιλιακό τοµέα είναι το «Korean-Hellenic Maritime Cooperation Forum». Το
συγκεκριµένο σεµινάριο θα δώσει έµφαση στη ναυπηγική βιοµηχανία της Κορέας και, σε συνεργασία µε τις
ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, θα αναδείξει άγνωστες πτυχές της κορεατικής χρηµατοδότησης πλοίων
και της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής. Επιπλέον, στο δεύτερο µέρος του σεµιναρίου θα παρουσιαστούν
νέες τεχνολογίες που εφαρµόζει η Κορέα στη ναυπηγική βιοµηχανία, µε έµφαση στο ECO πλοίο, την
κυβερνοασφάλεια και την έξυπνη τεχνολογία πλοίων.
Στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, η Admiralty θα οργανώσει και φέτος σειρά σεµιναρίων µε τίτλο «Living with
ECDIS».
Για να λειτουργήσει το σύστηµα ECDIS θα πρέπει ο διαχειριστής και οι αξιωµατικοί του πλοίου να είναι
συνεχώς ενήµεροι για τις αλλαγές στις νοµικές απαιτήσεις και τα ζητήµατα συντήρησης. Τα σεµινάρια της
Admiralty «Living with ECDIS» αποσκοπούν στην αποσαφήνιση αυτών των ζητηµάτων, ώστε να τηρείται η
συµµόρφωση τόσο σε επίπεδο ατόµων όσο και σε επίπεδο στόλου και παράλληλα να αξιοποιείται στο
έπακρο το σύστηµα αυτό. Το σεµινάριο θα είναι χρήσιµο για όποιον ασχολείται µε τη ναυτιλιακή
βιοµηχανία, από ιδιοκτήτες, διευθυντές και προσωπικό πλοίων έως ρυθµιστικούς φορείς και ελεγκτές,
καθώς δίνεται η ευκαιρία να τεθούν επί τάπητος φλέγοντα ζητήµατα και προκλήσεις, να υποβληθούν
ερωτήσεις και να αναζητηθούν λύσεις, παράλληλα µε τη δικτύωση µε στελέχη του κλάδου.
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ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CAPITAL LINK
ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
κ ΚΙΤΑΚ LIM

6ο Biennial Analyst Investor Day Συνέδριο της Capital Link θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4
Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα

Το

tov δημόσιο και ιδιωτικό χώρο της ναυτιλίας επενδυτές
αναλυτές χρηματοδότες και άλλους παράγοντες της αγοράς οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα από όλο τον
κόσμο με την ευκαιρία της έκθεσης των Ποσειδωνίων που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και είναι η
μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο Οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις
ναυτιλιακές και τις χρηματοοικονομικές αγορές καθώς επίσης και τις κεφαλαιαγορές την εναλλακτική
χρηματοδότηση τα ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια καθώς και τις στάσεις των επενδυτών απέναντι στη ναυτιλία
Το Συνέδριο αυτό φέρνει σε επαφή στελέχη από

Στα πάνελ συζητήσεων του Συνεδρίου θα συμμετάσχουν ως ομιλητές ηγέτες των Ελληνικών και

παγκόσμιων ναυτιλιακών κοινοτήτων οι επικεφαλής των μεγαλύτερων ναυτιλιακών τραπεζών
κορυφαίοι επενδυτές και αναλυτές

Υπάρχουν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ανά τομέα αφιερωμένες στους τομείς θαλάσσιων μεταφορών
μέσω πλοίων ξηρών χύδην φορτίων δεξαμενόπλοιων πλοίων μεταφοράς containers και πλοίων μεταφοράς
αερίου καθώς και ένα πάνελ στο οποίο θα συζητηθούν οι ευκαιρίες σε όλους τους τομείς Το Συνέδριο θα
ασχοληθεί επίσης με ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τη ναυτιλία όπως η πρόσβαση σε κεφάλαια και η
διαθεσιμότητα κεφαλαίων η πρόσβαση σε τραπεζικά κεφάλαια και κεφάλαια εναλλακτικής χρηματοδότησης
καθώς και ο αντίκτυπος της τεχνολογίας και οι νέοι κανονισμοί
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό Συνέδριο που προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες ανταλλαγής απόψεων
πληροφόρησης και δικτύωσης

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
•
Θαλάσσιες μεταφορές μέσω πλοίων ξηρών χύδην φορτίων Θαλάσσιες μεταφορές μέσω πλοίων container
•
Τραπεζική χρηματοδότηση Θαλάσσιες μεταφορές μέσω πλοίων μεταφοράς αερίου Θαλάσσιες μεταφορές
Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια Ναυτιλιακή αγορά Προκλήσεις
μέσω δεξαμενόπλοιων Κεφαλαιαγορές
Προοπτικές Το μέλλον της ναυτιλίας Κίνδυνοι Ευκαιρίες
Στο πάνελ με θέμα ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ομιλητές θα είναι οι
Capital Maritime Trading Corp κ Πάνος Λασκαρίδης CEO
Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd President European Community Shipowners
Associations κ Πέτρος Παππάς CEO Star Bulk Carriers κ Γιώργος Οικονόμου Founder CEO
DryShips Inc Chairman Ocean Rig κ Γιώργος Προκοπίου Chairman Dynagas LNG Partners LP
•
Δρ Νίκος Τσάκος President CEO Tsakos Energy Navigation Chairman Intertanko
•

κ Βαγγέλης Μαρι νάκης Chairman

Μια συζήτηση υψηλού επιπέδου από κορυφαίους εφοπλιστές σχετικά με την εξελικτική πορεία τους κύριους
καθοριστικούς παράγοντες τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ναυτιλιακής αγοράς σ ένα ευρύ φάσμα
Ανασκόπηση των κύριων ναυτιλιακών αγορών τάσεις σης αγορές της ενέργειας και των εμπορευμάτων
επενδυτικές ευκαιρίες πρόσβαση σε κεφάλαια ο αντίκτυπος της τεχνολογίας επιχειρησιακές και κανονιστικές
προκλήσεις και πολλά άλλα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ Νίκο Μπορνόζη Πρόεδρο ή την κα Ολγα
Μπορνόζη Managing Director στο forum@capitallink.com ή τηλ 1 212 661-7566
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Τα µεγαλύτερα ονόµατα της ναυτιλίας συζητούν για το µέλλον της

Τα µεγαλύτερα ονόµατα της ναυτιλίας συζητούν για το µέλλον της στο «6th Capital Link Biennial Analyst &
Investor Day Shipping Forum», που θα πραγµατοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, στο Divani Caravel Hotel,
Αθήνα. Το Συνέδριο αυτό αποτελεί κοµµάτι της Εκθεσης των Ποσειδωνίων, εντάσσεται στην ατζέντα των
εκδηλώσεων και θεωρείται ένα από τα καλύτερα events της εβδοµάδας. Το Φόρουµ διοργανώνεται σε
συνεργασία µε το Nasdaq και το NYSE.
Το Analyst & Investor Day φέρνει σε επαφή στελέχη από τον δηµόσιο και ιδιωτικό χώρο της ναυτιλίας,
επενδυτές, αναλυτές, χρηµατοδότες και άλλους παράγοντες της αγοράς οι οποίοι επισκέπτονται την
Αθήνα από όλο τον κόσµο µε την ευκαιρία της έκθεσης των Ποσειδωνίων. Οι συµµετέχοντες θα
ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε τις ναυτιλιακές και τις χρηµατοοικονοµικές αγορές καθώς επίσης και τις
κεφαλαιαγορές, την εναλλακτική χρηµατοδότηση, τα ιδιωτικά µετοχικά κεφάλαια, καθώς και τις στάσεις
των επενδυτών απέναντι στη ναυτιλία.
Στα πάνελ συζητήσεων του Συνεδρίου θα συµµετάσχουν ως οµιλητές ηγέτες των Ελληνικών και
παγκόσµιων ναυτιλιακών κοινοτήτων, οι επικεφαλής των µεγαλύτερων ναυτιλιακών τραπεζών, κορυφαίοι
επενδυτές και αναλυτές.
Υπάρχουν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ανά τοµέα αφιερωµένες στους τοµείς θαλάσσιων µεταφορών
µέσω πλοίων ξηρών χύδην φορτίων, δεξαµενόπλοιων, πλοίων µεταφοράς containers και πλοίων µεταφοράς
αερίου, καθώς και ένα πάνελ στο οποίο θα συζητηθούν οι ευκαιρίες σε όλους τους τοµείς. Το Συνέδριο θα
ασχοληθεί επίσης µε ζητήµατα κρίσιµης σηµασίας για τη ναυτιλία, όπως η πρόσβαση σε κεφάλαια και η
διαθεσιµότητα κεφαλαίων, η πρόσβαση σε τραπεζικά κεφάλαια και κεφάλαια εναλλακτικής
χρηµατοδότησης, καθώς και ο αντίκτυπος της τεχνολογίας και οι νέοι κανονισµοί.
Κεντρικός οµιλητής του Συνεδρίου θα είναι ο Γενικός Γραµµατέας του INTERNATIONAL MARITIME
ΟRGANIZATION (ΙΜΟ) κ. Kitack Lim, τον οποίο θα προλογίσει και παρουσιάσει ο κ. Efthimios E. Mitropoulos,
IMO Secretary-General Emeritus; Chairman – «Maria Tsakos» Foundation.
Τα πάνελ συζητήσεων
* Θαλάσσιες µεταφορές µέσω πλοίων ξηρών χύδην φορτίων
* Θαλάσσιες µεταφορές µέσω πλοίων container
* Τραπεζική χρηµατοδότηση
* Θαλάσσιες µεταφορές µέσω πλοίων µεταφοράς αερίου
* Θαλάσσιες µεταφορές µέσω δεξαµενόπλοιων
* Κεφαλαιαγορές & Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια & Εναλλακτική Χρηµατοδότηση
* Ναυτιλιακή αγορά: Προκλήσεις & Προοπτικές
* Το µέλλον της ναυτιλίας – Κίνδυνοι & Ευκαιρίες.

Ειδικότερα, το πάνελ για το µέλλον της ναυτιλίας – κίνδυνοι & ευκαιρίες, αφορά συζήτηση υψηλού
επιπέδου από κορυφαίους εφοπλιστές σχετικά µε την εξελικτική πορεία, τους κύριους καθοριστικούς
παράγοντες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ναυτιλιακής αγοράς, σε ένα ευρύ φάσµα. Ανασκόπηση
των κύριων ναυτιλιακών αγορών, τάσεις στις αγορές της ενέργειας και των εµπορευµάτων, επενδυτικές
ευκαιρίες, πρόσβαση σε κεφάλαια, ο αντίκτυπος της τεχνολογίας, επιχειρησιακές και κανονιστικές
προκλήσεις και πολλά άλλα.
* κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, Chairman – Capital Maritime & Trading Corp.
* κ. Πάνος Λασκαρίδης, CEO – Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd.; President – European
Community Shipowners Associations
* κ. Πέτρος Παππάς, CEO – Star Bulk Carriers
* κ. Γιώργος Οικονόµου, Founder & CEO – DryShips Inc; Chairman – Ocean Rig
* κ. Γιώργος Προκοπίου, Chairman – Dynagas LNG Partners LP
* Δρ. Νίκος Τσάκος, President & CEO – Tsakos Energy Navigation; Chairman – Intertanko.
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Για να συµµετάσχετε στο Συνέδριο δηλώστε συµµετοχή ακολουθώντας το παρακάτω link:
http://forums.capitallink.com/shipping/2018analyst/signup.html.

ÔÑÉÔÇ

22 ÌÁÚÏÕ 2018

ÐïéÜ åßíáé ôá ìåãáëýôåñá ðñÜãìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí óôï óýìðáí êáé óôï çëéáêü ìáò óýóôçìá;
ëáîßåò êáé áðïêôþíôáò ðëÝïí ìÜæá üóï 1.000 ôñéóåêáôïììýñéá Çëéïé. Åôóé, ìðïñåß íá åßíáé ðéá ôï ìåãáëýôåñï «ðñÜãìá» óôï óýìðáí, ìüíï ðïõ
ïé Üíèñùðïé äåí ìðïñïýí íá ôï äïõí, åðåéäÞ ôï öùò ôïõ äéåõñõìÝíïõ
SPT2349-56 èá áñãÞóåé ðïëý íá öèÜóåé óå ìáò.
Ç ìåãáëýôåñç êïóìéêÞ äïìÞ ðïõ áðïäåäåéãìÝíá Ý÷åé âñåèåß ìÝ÷ñé
óÞìåñá, åßíáé ôï ëåãüìåíï «ÌåãÜëï Ôåß÷ïò ÇñáêëÞ - Âüñåéïõ ÓôÝöáíïõ» (Hercules - Corona Borealis Great Wall), ðïõ ðåñéëáìâÜíåé äéóåêáôïììýñéá ãáëáîßåò, óìÞíç êáé õðåñóìÞíç ãáëáîéþí, êáèþò åðßóçò ìåãÜëåò ðïóüôçôåò áåñßùí, óêüíçò êáé óêïôåéíÞò ýëçò. Áíáêáëýöèçêå ôï
2013 êáé åßíáé ôüóï ìåãÜëï, ðïõ ôï öùò ÷ñåéÜæåôáé ðåñßðïõ äÝêá äéóåêáôïììýñéá ÷ñüíéá ãéá íá ôáîéäÝøåé áðü ôç ìßá Üêñç ôïõ ùò ôçí Üëëç (óõãêñéôéêÜ ôï óýìðáí Ý÷åé çëéêßá 13,8 äéó. åôþí). Åßíáé üìùò äýóêïëï íá
ôï èåùñÞóåé êáíåßò «ðñÜãìá», áöïý åßíáé áðñïóäéüñéóôï ðïý áêñéâþò
áñ÷ßæåé êáé ðïý ôåëåéþíåé.
Ôï ìåãáëýôåñï õðåñóìÞíïò ãáëáîéþí åßíáé ðéèáíþò ôçò ËáíéáêÝá,
ãíùóôü êáé ùò Ôïðéêü ÕðåñóìÞíïò, ðïõ Ý÷åé ìÞêïò 520 åêáôïììõñßùí åôþí öùôüò êáé ðåñéëáìâÜíåé ðåñßðïõ 100.000 ãáëáîßåò. Ìåôáîý Üëëùí, ðåñéëáìâÜíåé êáé ôçí ÔïðéêÞ ÏìÜäá
Ãáëáîéþí, üðïõ âñßóêåôáé êáé ï äéêüò ìáò ãáëáîßáò. ÄéåêäéêçôÞò ôïõ ôßôëïõ åßíáé êáé ôï õðåñóìÞíïò ôçò ÓáñáóâÜôé, ðïõ ìðïñåß íá öèÜíåé Ýùò êáé ôá 650 åêáô. Ýôç öùôüò óå ìÞêïò.
Áí êáé åßíáé äýóêïëï íá åêôéìÞóåé êáíåßò ôï ìÝãåèïò ôùí ìåìïíùìÝíùí ãáëáîéþí, åðåéäÞ äåí Ý÷ïõí óáöÞ
óýíïñá, ï ìåãáëýôåñïò ãíùóôüò ãáëáîßáò èåùñåßôáé üôé åßíáé ï IC 1101, ðïõ âñßóêåôáé óå áðüóôáóç 5,5 äéóåêáôïììõñßùí åôþí öùôüò áðü ôç Ãç. Å÷åé ìÝãåèïò ðåñßðïõ 50 öïñÝò ìåãáëýôåñï ôïõ äéêïý ìáò ãáëáîßá (ï ïðïßïò Ý÷åé äéÜìåôñï 100.000 åôþí öùôüò) êáé ìÜæá 2.000 öïñÝò ðéï ìåãÜëç.
Ôï ìåãáëýôåñï ãíùóôü íåöÝëùìá (ôåñÜóôéï íÝöïò áåñßùí) åßíáé ôï NGC 604 óôï ãáëáîßá ôïõ Ôñéãþíïõ,
ôï ïðïßï Ý÷åé äéÜìåôñï ðåñßðïõ 1.520 åôþí öùôüò.
Ôï ìåãáëýôåñï Üóôñï óå ìÝãåèïò åßíáé ìÜëëïí ôï YU Áóðßäïò (YU Scuti), Ýíáò öùôåéíüò êüêêéíïò õðåñãßãáíôáò óôïí áóôåñéóìü ôçò Áóðßäïò, óå áðüóôáóç 9.500 åôþí öùôüò áðü ôç Ãç. Å÷åé ìÜæá ìüíï 30 öïñÝò ìåãáëýôåñç ôïõ Çëéïõ ìáò, áëëÜ áðü Üðïøç äéáìÝôñïõ ôï Üóôñï áõôü åßíáé êáôÜ ðïëý ìåãáëýôåñï, êáèþò ç áêôßíá
ôïõ åßíáé 2,4 äéóåêáôïììýñéá ÷éëéüìåôñá, ðåñßðïõ 1.708 ìåãáëýôåñç ôçò áêôßíáò ôïõ Çëéïõ ìáò, ìå áðïôÝëåóìá
íá Ý÷åé üãêï ðÝíôå äéóåêáôïììýñéá öïñÝò ìåãáëýôåñï ôïõ Çëéïõ.
ÅðåéäÞ üìùò, óýìöùíá ìå ôïõò áóôñïíüìïõò, óôïõò õðïëïãéóìïýò áõôïýò õðÜñ÷åé Ýíá ðåñéèþñéï ëÜèïõò
óõí/ðëçí 192 çëéáêþí áêôßíùí, ôï ÕU Áóðßäïò ìðïñåß íá Ý÷åé áêôßíá áðü 1.500 Ýùò 1.900 öïñÝò ìåãáëýôåñç
ôïõ Çëéïõ. Åôóé, õðÜñ÷åé Ýíáò äåýôåñïò äéåêäéêçôÞò ãéá ôïí åðßæçëï ôßôëï ôïõ ìåãáëýôåñïõ Üóôñïõ: ôï NML
ôïõ Êýêíïõ, óôïí ïìþíõìï áóôåñéóìü, Ýíáò Üëëïò åñõèñüò õðåñãßãáíôáò óå áðüóôáóç 5.300 åôþí öùôüò áðü ôç
Ãç. Óôçí ðåñßðôùóÞ ôïõ ç áâåâáéüôçôá åßíáé ìåãáëýôåñç, êáèþò åêôéìÜôáé üôé Ý÷åé áêôßíá 1.642 Ýùò 2.775 ìåãáëýôåñç ôïõ Çëéïõ, óõíåðþò åßíáé ôï ðñþôï Þ ôï äåýôåñï Üóôñï óå ìÝãåèïò.
Ìå âÜóç ü÷é ôï ìÝãåèïò áëëÜ ôç ìÜæá, ôï ðéï «âáñý» ãíùóôü Üóôñï åßíáé ôï R136a1, óôï ÌåãÜëï Ìáããåëáíéêü ÍÝöïò, óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 163.000 åôþí öùôüò áðü ôç Ãç, ôï ïðïßï åêôéìÜôáé ðùò Ý÷åé ìÜæá 265 Ýùò
315 öïñÝò ìåãáëýôåñç ôïõ Çëéïõ ìáò Þ, óå êéëÜ, ï áñéèìüò 2 áêïëïõèïýìåíïò áðü 30 ìçäåíéêÜ. ÅêðÝìðåé ôüóç
çëåêôñïìáãíçôéêÞ áêôéíïâïëßá, ðïõ êÜèå ÷ñüíï ÷Üíåé ìéá ìÜæá 16ðëÜóéá ôçò Ãçò.
H ìáýñç ôñýðá ìå ôçí ìåãáëýôåñç ìÜæá èåùñåßôáé üôé åßíáé ç ÔÏÍ 618, Ýíá ðïëý ìáêñéíü êáé öùôåéíü êâÜæáñ (åíåñãüò ãáëáîéáêüò ðõñÞíáò), ðïõ «æõãßæåé» Ýùò 66 äéóåêáôïììýñéá öïñÝò ðåñéóóüôåñï áðü ôïí Çëéï. ÓõãêñéôéêÜ, ç ìáýñç ôñýðá óôï êÝíôñï ôïõ äéêïý ìáò ãáëáîßá Ý÷åé ìÜæá ìüíï ôÝóóåñá åêáôïììýñéá öïñÝò ìåãáëýôåñç ôïõ Üóôñïõ ìáò.
Ôá ñåêüñ óôï çëéáêü óýóôçìá
Óôç «ãåéôïíéÜ» ìáò, ôï çëéáêü óýóôçìÜ ìáò, ï ìåãáëýôåñïò ðëáíÞôçò åßíáé ï Äßáò ìå äéÜìåôñï ó÷åäüí
143.000 ÷éëéïìÝôñùí, ðåñßðïõ 11 öïñÝò ìåãáëýôåñç ôçò Ãçò. Ôï âÜñïò ôïõ óå êéëÜ åßíáé ï áñéèìüò 1,9 áêïëïõèïýìåíïò áðü 27 ìçäåíéêÜ.
Ï âáñýôåñïò (ìå ôç ìåãáëýôåñç ìÜæá) åîùðëáíÞôçò, åêôüò ôïõ çëéáêïý ìáò óõóôÞìáôïò, åßíáé ï HR2562b,
ðïõ áíáêáëýöèçêå ôï 2016 êáé «æõãßæåé» 30 öïñÝò ðåñéóóüôåñï áðü ôï Äßá. Ïé åðéóôÞìïíåò áìöéâÜëëïõí áí ìå
ôüóï âÜñïò ðñÝðåé íá èåùñçèåß ôåñÜóôéïò ðëáíÞôçò Þ ìéêñü Üóôñï (êáöÝ íÜíïò).
Ï ìåãáëýôåñïò äïñõöüñïò óôï çëéáêü ìáò óýóôçìá åßíáé ï ÃáíõìÞäçò ôïõ Äßá ìå äéÜìåôñï ó÷åäüí 5.300 ÷éëéïìÝôñùí, ï ïðïßïò åßíáé ëßãï ìåãáëýôåñïò áðü ôïí ðëáíÞôç ÅñìÞ.
Ï ìåãáëýôåñïò ãíùóôüò áóôåñïåéäÞò -êáé ï ðéï öùôåéíüò ðïõ öáßíåôáé áðü ôç Ãç- åßíáé ç «Åóôßá», ìå äéÜìåôñï 530 ÷éëéïìÝôñùí. Ðñüêåéôáé ãéá ôï äåýôåñï ìåãáëýôåñï óþìá óôç æþíç ôùí áóôåñïåéäþí ìåôáîý Áñç-Äßá, ìåôÜ ôïí íÜíï ðëáíÞôç ÄÞìçôñá.
Ï ìåãáëýôåñïò íÜíïò ðëáíÞôçò åßíáé ï Ðëïýôùí ìå äéÜìåôñï 2.370 ÷éëéïìÝôñùí, ï ïðïßïò ôï 2015 -ìåôÜ áðü
íÝåò ìåôñÞóåéò- Ýêëåøå áõôü ôïí ôßôëï áðü ôçí Åñéäá.
Ôï ìåãáëýôåñï çöáßóôåéï êáé ôáõôü÷ñïíá ôï øçëüôåñï âïõíü óôï çëéáêü ìáò óýóôçìá åßíáé ôï Ïñïò Ïëõìðïò óôïí Áñç, ìå ýøïò ðåñßðïõ 25 ÷éëéïìÝôñùí, ôñéðëÜóéï ôïõ Åâåñåóô óôç Ãç.
Ôï ìåãáëýôåñï öáñÜããé åßíáé ôï Valles Marineris óôïí Áñç ìå ìÞêïò ðÜíù áðü 3.000 ÷éëéüìåôñá, ðëÜôïò
600 ÷éëéüìåôñá êáé âÜèïò ïêôþ ÷éëéüìåôñá.
Ï ìåãáëýôåñïò êñáôÞñáò óôï çëéáêü ìáò óýóôçìá åßíáé ç Utopia Planitia, åðßóçò óôïí Áñç, ìå äéÜìåôñï
3.300 ÷éëéïìÝôñùí.
Êáé ôï óýìðáí;
Êáé ôï ßäéï ôï óýìðáí ðüóï ìåãÜëï åßíáé; Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ïé åðéóôÞìïíåò äåí ìðïñïýí íá äþóïõí áðÜíôçóç ìå Ýíá êáé ìïíáäéêü íïýìåñï.
Ôï ðáñáôçñÞóéìï óýìðáí Ý÷åé çëéêßá ðåñßðïõ 13,8 äéóåêáôïììõñßùí åôþí öùôüò. Áõôü óçìáßíåé üôé -ëüãù

Times: Ôþñá ç Éôáëßá óõíéóôÜ êßíäõíï
ãéá ôï åõñþ
ôéêü ìáíéöÝóôï êáé ðåñéóóüôåñï ùò Ýêêëçóç ãéá âïÞèåéá, óôçñéæüìåíï êáé áðü ôïõò øçöïöüñïõò ðïõ Ý÷ïõí ÷Üóåé ôçí åëðßäá ôïõò. Ç Éôáëßá êáôáññÝåé êáé ðïëëÜ áðü ôá ðñïâëÞìáôÜ ôçò áíÜãïíôáé óôç ìïéñáßá áðüöáóÞ ôçò
íá óõììåôÜó÷åé óôï åõñþ ôï 1999. Äåí ÷ñåéáæüôáí ìéá áõóôçñÞ åñìçíåßá êáíüíùí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôá ìÝëç ãéá
íá óõìðåñÜíåé êáíåßò üôé ç Éôáëßá äåí èá Ýðñåðå íá åß÷å åéóÝëèåé óôï êáèåóôþò ôïõ åíéáßïõ íïìßóìáôïò. Ôï
÷ñÝïò ôçò áíåñ÷üôáí óôï äéðëÜóéï áðü ôï üñéï ôïõ 60% åðß ôïõ ÁÅÐ üðùò ðñïâëåðüôáí áðü ôç óõíèÞêç ôïõ
ÌÜáóôñé÷ô. Ùóôüóï, åêåßíç ôçí ðåñßïäï Þôáí áäéáíüçôï íá áðïêëåéóôåß Ýíá áðü ôá éäñõôéêÜ ìÝëç ôïõ ðëÝïí öéëüäïîïõ åã÷åéñÞìáôïò ôçò ÅÅ. ÓÞìåñá ôï êáôÜ êåöáëÞí ÁÅÐ ôçò ÷þñáò åßíáé êáôþôåñï óå ó÷Ýóç ìå ôï 1999.
Ïé çìÝñåò ôçò âéïìç÷áíéêÞò õðåñäýíáìçò (Ãåñìáíßá êáé Éôáëßá áíôéðñïóþðåõáí ôï Þìéóõ ôçò âéïìç÷áíéêÞò
åõñùðáúêÞò ðáñáãùãÞò) áðïôåëïýí ðëÝïí ìáêñéíÞ áíÜìíçóç. Åíþ ç Ãåñìáíßá åõçìåñïýóå ç Éôáëßá öôþ÷áéíå
êáé ç çãåôéêÞ ôçò èÝóç ùò ðáñáãùãïý ëåõêþí ïéêéáêþí óõóêåõþí ÷Üèçêå. Ç Fiat äåí êõñéáñ÷åß ðéá óôçí åõñùðáúêÞ áãïñÜ áõôïêéíÞôïõ êáé ç áíåñãßá ôçò ÷þñáò êõìáßíåôáé óôï 11% ìå ôçí áíåñãßá ôùí íÝùí íá êéíåßôáé
óôï 32%. Ï ëáúêéóôéêüò óõíáóðéóìüò ôçò Éôáëßáò óõíéóôÜ ðñüêëçóç ãéá ôç âÜóç ôçò ÅÅ áðü ôçí åðï÷Þ ôçò óõíèÞêçò ôïõ ÌÜáóôñé÷ô êáé åíþ áðïìÝíïõí äýï ÷ñüíéá ãéá ôçí áðï÷þñçóç ôçò Âñåôáíßáò áðü ôçí ÅÅ,
ôá õðüëïéðá 27 êñÜôç - ìÝëç Ý÷ïõí
åìðëáêåß óôç ãñáöåéïêñáôßá ôùí
Âñõîåëëþí ðñïêåéìÝíïõ íá áíôéìåôùðßóïõí ôï Brexit. Ç áðüó÷éóç
ôçò Êáôáëïíßáò, ï ëáúêéóìüò óôçí
áíáôïëéêÞ Åõñþðç êáé ç ðåñßðôùóç ôçò Éôáëßáò óõíéóôïýí ëßãåò áðü ôéò õðåíèõìßóåéò ãéá ôï ãåãïíüò
üôé ç ÅÅ åßíáé áíôéìÝôùðç ìéá óùñåßá ðñïâëçìÜôùí, êáôáëÞãåé ôï
äçìïóßåõìá ôùí «Times».

ôçò ó÷Ýóçò áíÜìåóá óôçí ôá÷ýôçôá ôïõ öùôüò êáé óôçí áðüóôáóç ðïõ áõôü äéáíýåé- ïé åðéóôÞìïíåò ìðïñïýí íá ðáñáôçñÞóïõí ìå ôá ôçëåóêüðéÜ
ôïõò ôï óýìðáí óå ìßá áêôßíá Ýùò 13,8 äéó. åôþí öùôüò.
Ïìùò áõôü ðïõ ìðïñïýí íá äïõí ôá áíèñþðéíá ìÜôéá, äçëáäÞ ôï ðáñáôçñÞóéìï óýìðáí óáí ìéá óöáßñá ìå äéÜìåôñï ó÷åäüí 28 äéóåêáôïììõñßùí åôþí öùôüò, äåí åßíáé ôüóï óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, áëëÜ ðïëý ìåãáëýôåñï. Áõôü êáô’ áñ÷Þí ïöåßëåôáé óôï üôé ôï óýìðáí äéáóôÝëëåôáé óõíå÷þò.
Åôóé, åíþ ïé åðéóôÞìïíåò ìðïñåß íá âëÝðïõí Ýíá óçìåßï üðùò áõôü
âñéóêüôáí óå áðüóôáóç 13,8 äéó. åôþí öùôüò áðü ôç Ãç ôçí åðï÷Þ ôçò
ÌåãÜëçò Åêñçîçò (Ìðéãê Ìðáíãê), åðåéäÞ ôï óýìðáí äåí óôáìÜôçóå
íá äéáóôÝëëåôáé, áõôü ôï ßäéï óçìåßï óôï ìåôáîý Ý÷åé áðïìáêñõíèåß êáé
ìðïñåß ðéá íá âñßóêåôáé -óýìöùíá ìå ìéá åêôßìçóç- óôá 46 äéó. Ýôç öùôüò áðü ôïí ðëáíÞôç ìáò.
ÐñáêôéêÜ, áõôü óçìáßíåé üôé ç áêôßíá ôïõ ðáñáôçñÞóéìïõ óýìðáíôïò
öèÜíåé óÞìåñá ôá 46 äéóåêáôïììýñéá Ýôç öùôüò, Üñá ôï åí äõíÜìåé ïñáôü óýìðáí åßíáé ìéá óöáßñá ìå äéÜìåôñï ðåñßðïõ 92 äéóåêáôïììõñßùí åôþí öùôüò. Áõôü éó÷ýåé öõóéêÜ, åöüóïí
èåùñÞóïõìå üôé ç Ãç âñßóêåôáé óôï êÝíôñï ôïõ óýìðáíôïò, ðñÜãìá ðïõ êáèüëïõ äåí ãíùñßæïõìå.
ÁëëÜ, óýìöùíá ìå ìéá åêôßìçóç, ôï ðñáãìáôéêü óýìðáí åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí 250 öïñÝò ìåãáëýôåñï áðü ôï ðáñáôçñÞóéìï óýìðáí, êáôáëáìâÜíïíôáò áðü ôç ìéá Üêñç Ýùò ôçí Üëëç ìéá áðüóôáóç ðÜíù áðü 7 ôñéóåêáôïììýñéá Ýôç öùôüò. Áõôü éó÷ýåé âÝâáéá ìüíï áí ôï óýìðáí åßíáé «êëåéóôü», äçëáäÞ Ý÷åé ó÷Þìá óöáßñáò êáé åßíáé ìåôñÞóéìï, êáèþò äåí ìðïñåß íá áðïêëåéóèåß üôé åßíáé «áíïéêôü», ïðüôå äåí ìðïñåß íá ìåôñçèåß.
ÔåëéêÜ, óýìöùíá ìå ôç NASA, «ôï ìüíï ðïõ ìðïñïýìå íá ðïýìå ìå âåâáéüôçôá, åßíáé üôé ôï óýìðáí åßíáé ðïëý ìåãáëýôåñï áðü áõôü ðïõ Üìåóá ðáñáôçñïýìå».
ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ

8ï ÅôÞóéï Capital Link ÓõíÝäñéï ÅÊÅ
«Äéåèíïðïßçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò Ìéá ÍÝá ÄéÜóôáóç ÅÊÅ»

Ôï Capital Link CSRinGreece äéïñãáíþíåé ôï 8ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéï ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò ìå èÝìá: «Äéåèíïðïßçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò - Ìéá ÍÝá
ÄéÜóôáóç ÅÊÅ» êáé ôç óõììåôï÷Þ 100 ÖïñÝùí áð’ üëç ôçí ÅëëÜäá.
Óêïðüò ôïõ Óõíåäñßïõ
åßíáé íá ðáñïõóéÜóåé ðùò
åôáéñßåò êáé öïñåßò, ìÝóá áðü ôçí õëïðïßçóç åðåíäõôéêþí êáé êïéíùíéêþí ðñïãñáììÜôùí, óõìâÜëëïõí ïõóéáóôéêÜ óôçí áíÜêáìøç
ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò
êáé óôçí åõçìåñßá ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ. Èá äïèåß
Ýìöáóç óôéò åðåíäýóåéò êáé
ôï ó÷åäéáóìü Ýñãùí õðïäïìÞò êáé óõíåñãáóéþí ðïõ áöïñïýí ôïõò êëÜäïõò ôçò ÅíÝñãåéáò êáé ôïõ Ôïõñéóìïý, êáèþò ðñüêåéôáé ãéá
äõï áðü ôïõò ðéï âáóéêïýò
ðõëþíåò áíÜðôõîçò ôçò ïéêïíïìßáò, åíþ èá ðñïâëçèïýí ðáñáäåßãìáôá êïñõöáßùí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ëåéôïõñãïýí ìå óôü÷ï ôç âéþóéìç áíÜðôõîç êáé õðïóôçñßæïõí óôáèåñÜ ôç âåëôßùóç ôçò æùÞò ôùí ðïëéôþí. Åí ìÝóù ôçò ôñÝ÷ïõóáò êïéíùíéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, èá
áíáäåé÷èåß üôé ç áíÜðôõîç êáé åõçìåñßá ôçò ÷þñáò åßíáé Üìåóá óõíäåäåìÝíç ìå ôçí áíÜðôõîç êáé ôçí åðéôõ÷çìÝíç ðïñåßá ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ðñïûðüèåóç ôùí ïðïßùí áðïôåëïýí
ç åðÝíäõóç óôçí êáéíïôïìßá, ç åîùóôñÝöåéá êáé ç êïéíùíéêÞ õðåõèõíüôçôá.
ÕðïóôÞñéîç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò
Ôï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéï èá áíáäåßîåé ôïõò åðé÷åéñçìáôéêïýò ôïìåßò ðïõ Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá ãßíïõí ìï÷ëïß áíÜðôõîçò ôçò ïéêïíïìßáò, ôïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ óõíåôÝëåóáí óôçí
åðéôõ÷çìÝíç ðïñåßá åôáéñåéþí óôï åîùôåñéêü êáé èá ðñïâÜëëåé ôïõò ìç÷áíéóìïýò óôÞñéîçò ðïõ óõìâÜëëïõí óôçí äéåèíÞ äéêôýùóç ôùí õãéþí åëëçíéêþí åðé÷åéñÞóåùí, åíþ èá öéëïîåíÞóåé êáé ôçí Üðïøç åðåíäõôþí áëëÜ êáé éó÷õñþí ðáñáãüíôùí ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Èá ðáñïõóéáóôïýí áíáëõôéêÜ åñãáëåßá êáé äñÜóåéò ðïõ ïäçãïýí óôçí áíÜðôõîç ôçò
åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò óå åã÷þñéï áëëÜ êáé äéåèíÝò åðßðåäï, áëëÜ êáé óçìáíôéêÜ ðñïãñÜììáôá åôáéñéêÞò õðåõèõíüôçôáò ðïõ åðçñåÜæïõí èåôéêÜ ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá êáé ôçí
êïéíùíßá.
ÕðïóôÞñéîç ôçò êïéíùíßáò
Óå åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíï ÷þñï, ôï ÓõíÝäñéï èá äþóåé êáé ðÜëé ôçí äõíáôüôçôá óå ðÜíù
áðü 100 Öïñåßò áðü üëç ôçí ÅëëÜäá, íá ðáñïõóéÜóïõí ôï Ýñãï, ôéò äñáóôçñéüôçôåò êáé ôéò
ðñùôïâïõëßåò ôïõò ìå ôï äéêü ôïõò åíçìåñùôéêü õëéêü óôï åõñý êïéíü. Åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêü üôé ìå ôï äéåèíïðïéçìÝíï ðñïößë ôùí Óõíåäñßùí ôçò Capital Link, ç ðñïâïëÞ ôïõò
èá åßíáé åõñýôáôç óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò ÅëëçíéêÞò ÏìïãÝíåéáò êáé ôïõ åðåíäõôéêïý êïéíïý óôï åîùôåñéêü.
ÄéåèíÝò Âñáâåßï «2018 Capital Link CSR Leadership Award»
- Ôï «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Äéåèíïýò Ðñïóùðéêüôçôáò
èá áðïíåìçèåß öÝôïò óôïí ê. ×ñÞóôï ×áñðáíôßäç, Ðñüåäñï êáé Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò
ÐÁÐÁÓÔÑÁÔÏÓ, èõãáôñéêÞò åôáéñåßáò ôçò Philip Morris Internationalùò, ùò áíáãíþñéóç
ôçò ðñïóÞëùóÞò ôïõ óôçí õðåýèõíç åðé÷åéñçìáôéêÞ áíÜðôõîç êáé ôçí êáéíïôïìßá, áëëÜ
êáé ôïõ óçìáíôéêïý Ýñãïõ ôçò ÐÁÐÁÓÔÑÁÔÏÓ åíôüò êáé åêôüò ôùí åëëçíéêþí óõíüñùí.
- Ôï «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Äéåèíïýò Ðñïóùðéêüôçôáò
èá áðïíåìçèåß öÝôïò óôïí ê. ÈïäùñÞ Êõñéáêïý, Ðñüåäñï ôïõ Ïìßëïõ ÁÍÔÅÍÍÁ, ùò áíáãíþñéóç ôçò ðïëýðëåõñçò ðñïóöïñÜò êáé óõìâïëÞò ôïõ Ïìßëïõ ÁÍÔÅÍÍÁ óôç äéáôÞñçóç êáé ðñïþèçóç ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý, ôüóï óôçí ÅëëÜäá, üóï êáé óôï åîùôåñéêü.
Ôï óõíÝäñéï èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÐÝìðôç 28 Éïõíßïõ 2018, óôçí ÁèÞíá.
×ïñçãüò Åðéêïéíùíßáò: Åöçìåñßò ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÙÍ.
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Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα
Διάσταση ΕΚΕ", θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα
του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πως εταιρίες και φορείς, μέσα από την υλοποίηση επενδυτικών και
κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία
του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έμφαση στις επενδύσεις και το σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών
που αφορούν τους κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς
πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα προβληθούν παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν
με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εν μέσω της
τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, θα αναδειχθεί ότι η ανάπτυξη και ευημερία της χώρας είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, προϋπόθεση των οποίων αποτελούν
η επένδυση στην καινοτομία, η εξωστρέφεια και η κοινωνική υπευθυνότητα.

Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
Το Ετήσιο Συνέδριο θα αναδείξει τους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μοχλοί ανάπτυξης
της οικονομίας, τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη πορεία εταιρειών στο εξωτερικό και θα
προβάλλει τους μηχανισμούς στήριξης που συμβάλλουν στην διεθνή δικτύωση των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων,
ενώ θα φιλοξενήσει και την άποψη επενδυτών αλλά και ισχυρών παραγόντων της ελληνικής οικονομίας. Θα
παρουσιαστούν αναλυτικά εργαλεία και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε εγχώριο
αλλά και διεθνές επίπεδο, αλλά και σημαντικά προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την
ελληνική οικονομία και την κοινωνία.
Υποστήριξη της κοινωνίας
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς από όλη
την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό
υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η
προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού κοινού
στο εξωτερικό.
Θεματολογία:
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• Ελληνικά Start Ups στις Διεθνείς Αγορές
• Ελληνικά Προϊόντα με Διεθνή Απήχηση
• Πώς οι Ελληνικές Εξαγωγές Μπορούν να Διεισδύσουν στα Διεθνή Δίκτυα Διανομών
• Ο Ρόλος και η Συμβολή των Τραπεζών στη Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων & στην Οικονομική Ανάπτυξη στην
Ελλάδα Σήμερα
• Ενέργεια: Επενδύσεις & Ανάπτυξη
• Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο
• Ο Τουρισμός Παράγοντας Ανάπτυξης
• Διεθνείς Tour Operators & Προσέλκυση Τουριστών στην Ελλάδα
• Στη Μάχη Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων
• Επενδύοντας στην Ελλάδα: Η Οπτική των Ξένων Επενδυτών
• Επενδύσεις με Σημαντικό Οικονομικό & Κοινωνικό Αντίκτυπο
• Κοινωνική προσφορά των Ελληνικών Επιχειρήσεων
• Ο Ρόλος της Επαναβιομηχανοποίησης στην Ανάπτυξη της Χώρας

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ (http://csringreece.gr/forum/2018/?lang=gr&year=)
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