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14 Ενότητες – 64 Ομιλητές 
 

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις 
Συμμετείχαν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, 

Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη 
 
 
 

Νέα Υόρκη, 13 Απριλίου, 2022 
 

Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική 
συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A 
New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock 
Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos 
Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και 
χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών 
που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, 
καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών 
αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών 
Οργανισμών. 

 
Τα δύο ακόλουθα πάνελ κάλυψαν τα θέματα : 

• Greek Economy Roundtable – Implications from the Ukraine Crisis – Reforms Enhancing the Business & 

Investment Landscape 

• Greece’s Foray into the International Debt & Equity Capital Markets 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

“23ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK  

INVEST IN GREECE FORUM” 
 

Α ΝΕW ERA – A NEW DIRECTION FOR GREECE 

https://forums.capitallink.com/greece/2021/agenda.html
https://forums.capitallink.com/greece/2021/agenda.html
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GREEK ECONOMY ROUNDTABLE – IMPLICATIONS FROM UKRAINE CRISIS – REFORMS ENHANCING THE BUSINESS & 

INVESTMENT LANDSCAPE 
 

 
 

 
Συντονιστής: κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS  
“The New Restructuring & Bankruptcy Code – Speeding the Adjudication of Justice”: 
Ομιλητές: 

• “Reinforcing Greece’s Public Revenue & Taxation System”: 
κ. George Pitsilis - Governor – Independent Authority for Public Revenue – Hellenic Republic  

• “Labor & Pension Reform”: 
H.E. Panos Tsakloglou, Deputy Minister of Labour & Social Affairs – Hellenic Republic 

• Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist, Deputy General Manager – EUROBANK  

• κ. Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs International 
 
 

Ο κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS, σημείωσε πως: "Αυτό το πάνελ θα συζητήσει τις επιπτώσεις από την 
κρίση στην Ουκρανία και θα παρουσιάσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις-ορόσημα που ενισχύουν το επιχειρηματικό και 
επενδυτικό τοπίο. 
 Μία από αυτές τις μεταρρυθμίσεις αφορά την αναμόρφωση ολόκληρου του ελληνικού νομικού πλαισίου της πτώχευσης 
μέσω ενός νέου νόμου που αντικατέστησε όλους τους προηγούμενους. Το νέο πλαίσιο εισήγαγε τις ακόλουθες κύριες 
καινοτομίες: 
Τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξωδικαστική (OCW) ρύθμιση οφειλών, σε καθαρά συναινετική 
βάση, αλλά με τη βοήθεια ενός αλγοριθμικού εργαλείου. Αυτό περιορίζεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το 
κράτος και είναι καθαρά εξωδικαστικό. 
Ο νέος νόμος μεταφέρει, επίσης, την Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα (1023/2019). Η διαδικασία 
αναδιάρθρωσης στη χώρα μας είναι πλέον πλήρως εναρμονισμένη με την Οδηγία, ενώ η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τήρησε την αρχική προθεσμία μεταφοράς. Επίσης, είναι εξορθολογισμένος και απλός 
και έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των συμφωνιών αναδιάρθρωσης που υποβάλλονται προς κύρωση και σε 
αύξηση του αριθμού των συμφωνιών που πράγματι κυρώνονται.  
Υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην κύρια διαδικασία πτώχευσης, ορισμένες από τις οποίες αφορούν την παροχή μιας 
δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρήσεις που απέτυχαν, αλλά και σε υπερχρεωμένους καταναλωτές.  
Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
εξορθολογισμένη σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς. Τώρα το δικαστήριο που κηρύσσει σε πτώχευση μια 
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μεγαλύτερη επιχείρηση αποφασίζει είτε την τμηματική ρευστοποίηση της περιουσίας της είτε την πώλησή της ως 
ζωντανής λειτουργούσας επιχείρησης.  
Ο νέος νόμος ρυθμίζει το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας και επιτρέπει όχι μόνο σε φυσικά αλλά και σε 
νομικά πρόσωπα να διορίζονται ως διαχειριστές. Προβλέπει ζητήματα όπως η πιστοποίηση, η ασφάλιση ευθύνης, ο 
κώδικας δεοντολογίας και ο έλεγχος των επαγγελματικών παραπτωμάτων. 
Στόχος ήταν επίσης να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που δυσχέραιναν τις διαδικασίες υπό το προηγούμενο καθεστώς, 
όπως η κατάχρηση της διαδικασίας, ιδίως σε σχέση με τις αναστολές εκτέλεσης, ο περιορισμός της δικαστικής 
παρέμβασης, η ενίσχυση του ρόλου των πιστωτών στις κρίσιμες αποφάσεις, αλλά και η διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής της προστασίας που παρέχεται στις έντιμες αλλά χρεοκοπημένες επιχειρήσεις.  
Οι νέες διαδικασίες κάνουν εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για την καταχώριση, τη δημοσίευση των 
διαδικαστικών σταδίων και αποφάσεων, την ψηφοφορία μεταξύ των μερών, καθώς και τις αιτήσεις και την υποβολή 
προτάσεων.  Είναι εξίσου σημαντικό ότι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα διευκολύνει σημαντικά τη συλλογή στατιστικών 
στοιχείων και αναμένεται να μας επιτρέψει να εντοπίσουμε λάθη και παραλείψεις και να προτείνουμε βελτιώσεις 
γρήγορα και αποτελεσματικά. 
Ο νόμος αυτός αποτελεί μια κρίσιμη μεταρρύθμιση που θα ενθαρρύνει την ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου, θα 
επιτρέψει την επίλυση του προβλήματος της υπερχρέωσης μέσω της ταχείας διευθέτησης των οφειλών, θα αυξήσει την 
ανάκτηση των πιστωτών και θα επαναφέρει τα παραγωγικά μέσα σε παραγωγικές χρήσεις με πολύ ταχύτερο ρυθμό από 
ό,τι πριν".   
 
Ο κ. George Pitsilis - Governor – Independent Authority for Public Revenue – Hellenic Republic, επεσήμανε στο μήνυμά 
του μεταξύ άλλων ότι εδώ και δεκαετίες διαβάζαμε για ένα υπερβολικό γραφειοκρατικό φορολογικό σύστημα στην 
Ελλάδα, με πληθώρα πολύπλοκων διαδικασιών και συναλλαγών, που έπρεπε να εφαρμόζονται μόνο στις εφορίες, 
απαιτώντας τη φυσική παρουσία του φορολογούμενου, ιδιώτη και επιχείρησης. 
Αυτό σήμαινε κακής ποιότητας υπηρεσίες με υψηλό λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις και ακόμη υψηλότερους 
κινδύνους διαφθοράς για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. 
Αυτό αλλάζει συνεχώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα τελευταία έξι χρόνια. 
Εργάζονται σε δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα: 
1. Στη δημιουργία ευέλικτων εσωτερικών διαδικασιών για την καθημερινή μας λειτουργία, που θα κάνουν τη δουλειά 
τους πιο αποτελεσματική και θα τους βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων μας, και 
2. Στη συνεχή οικοδόμηση, στην ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τους φορολογούμενους (νοικοκυριά και 
επιχειρηματίες). 
Ο κύριος στόχος τους είναι να φτάνουν καθημερινά σε ένα καλύτερο επίπεδο απόδοσης, αφαιρώντας τα εμπόδια στην 
αποτελεσματική διαχείριση, ενώ παράλληλα παράγουν και διατηρούν συνεχώς υψηλότερα επίπεδα λογοδοσίας και 
διαφάνειας. 
Εστιάζουν στη δημιουργία και την ενίσχυση μιας σχέσης, βασισμένης στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη με τους 
φορολογούμενους και τους επενδυτές. 
Ένας από τους βασικούς τους στόχους παραμένει η απλοποίηση των φορολογικών πράξεων για τη μείωση του 
διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις. 
Εξισορροπούν την επιθυμία να προσφέρουν ένα απλό και χαμηλό φορολογικό περιβάλλον συμμόρφωσης για τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις, με την ανάγκη να διασφαλίσουν ότι το κατάλληλο μερίδιο του εγχώριου φόρου εισπράττεται από τις 
πολυεθνικές. 
Οι φορολογικοί έλεγχοι πρέπει να είναι ενδελεχείς, γρήγοροι και δίκαιοι. 
Σε αυτό το πλαίσιο, απλώς προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά όσα μαθαίνουν από τις εμπειρίες της 
φορολογικής διοίκησης άλλων χωρών. 
  
Γι' αυτό, εδώ και έξι χρόνια, έχουν ήδη επισκεφθεί και ανταλλάξει τεχνογνωσία με περισσότερες από 20 χώρες και 
επικοινώνησαν και συνεργάστηκαν με τις αντίστοιχες φορολογικές διοικήσεις τους, παρακολουθώντας και 
συμβάλλοντας σε σεμινάρια για ελέγχους και μοντέλα οργάνωσης. 
Και γι' αυτό επενδύουν συνεχώς στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των υποδομών μας, με το Πρόγραμμα 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να είναι η κινητήρια δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής τους 
αρχής. 
Πιστεύουν ότι αν θέλουν να οικοδομήσουν τη σχέση τους με τους φορολογούμενους στην εμπιστοσύνη, θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και να είναι αληθινοί και συνεπείς απέναντί τους. 
Γιατί η δικαιοσύνη είναι αξιοπιστία. 
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Ο H.E. Panos Tsakloglou, Deputy Minister of Labour & Social Affairs – Hellenic Republic, τόνισε: "Τα δίδυμα ελλείμματα 
στο τέλος της δεκαετίας του 2000 οδήγησαν στα προγράμματα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας την τελευταία 
δεκαετία. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στη δημιουργία του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού 
ήταν τα ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ η απώλεια ανταγωνιστικότητας, που οδηγούσε σε ελλείμματα 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, οφειλόταν στην αύξηση του κόστους εργασίας, το οποίο με τη σειρά του 
οφειλόταν στις δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας. Την ίδια στιγμή και παρά τη ραγδαία αύξηση των δαπανών κοινωνικής 
προστασίας πριν την κρίση, το σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα παρέμενε αναποτελεσματικό, όπως 
φαίνεται από τα υψηλά επίπεδα φτώχειας και ανισότητας.  
Την τελευταία δεκαετία, υλοποιήθηκαν διάφορες μεταρρυθμίσεις προκειμένου η ελληνική αγορά εργασίας να γίνει πιο 
ελαστική, το ασφαλιστικό σύστημα να αναδιαρθρωθεί και να συγκρατηθεί η δαπάνη, καθώς και να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, η κατάταξη της Ελλάδας 
σε διάφορες στατιστικές βελτιώθηκε, όμως σίγουρα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια.  
Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας, η νέα κυβέρνηση υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
που περιλαμβάνει αρκετές μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την 
κοινωνική προστασία.  
Η νέα εργατική νομοθεσία ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο το 2021, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού 
πλαισίου, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται διατάξεις για τη ρύθμιση 
της εργασίας μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, τη ρύθμιση του χρόνου εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής 
κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια το χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, 
αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση 
της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 
Όσον αφορά στις συντάξεις, η πρόσφατη μεταρρύθμιση στοχεύει στη σταδιακή μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης 
από διανεμητική σε κεφαλαιοποιητική. Θα δημιουργηθούν ατομικοί λογαριασμοί για τους νεοεισερχόμενους στην 
αγορά εργασίας από το 2022 και έπειτα. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης του ασφαλιστικού 
συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε 
σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη 
εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων στις επόμενες γενιές.  
Περαιτέρω, υιοθετήθηκε μια σειρά διατάξεων με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, καθώς και την 
ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των 
μητέρων.   
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα 
οποία δεν άφησαν κανέναν απροστάτευτο. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι εντυπωσιακή 
και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το 
ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική τάση αναμένεται 
να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας δεκαετίας σε “brain gain”. Επίσης, 
ένα πλήθος κοινωνικών δεικτών βελτιώνεται και με τις υιοθετούμενες πολιτικές αναμένουμε πως θα βελτιωθούν 
περαιτέρω.  
Παρά τις αρνητικές συνέπειες της ουκρανικής κρίσης, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστεί αμείωτη και τα 
αποτελέσματά τους θα ενισχύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας". 

 
Ο Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist, Deputy General Manager, EUROBANK, τόνισε: "η ελληνική οικονομία, 
μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που 
προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές 
δυναμικής ανάπτυξης. Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να 
προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του 
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, 
όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και 
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις 
ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά 
των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες 
δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή 
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τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-
2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο 
παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας 
προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και 
ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των 
κεφαλαίων. Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη 
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, 
συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες 
χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή 
επάρκεια)". 

 
Ο κ. Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs International, επεσήμανε ότι η 
εισβολή στην Ουκρανία δεν είναι απλώς ένα τραγικό γεγονός, αλλά ένα μεγάλο συνολικό σοκ για την ευρωπαϊκή 
οικονομία. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας παρεμπόδισε το διαθέσιμο εισόδημα του Ευρωπαίου καταναλωτή και 
μείωσε την οικονομική δραστηριότητα αυξάνοντας το κόστος παραγωγής. Ακόμη και πριν από την εισβολή στην 
Ουκρανία, όλες οι μεγάλες αγορές ενέργειας και μετάλλων ήταν ήδη ελλειμματικές και το τελευταίο γεγονός απλώς 
επιδείνωσε αυτό το διαρθρωτικό ζήτημα. Η ελληνική οικονομία ετοιμαζόταν να ξεκινήσει έναν πολυετή επενδυτικό 
κύκλο, ενισχυμένη από τον ούριο άνεμο της επαναλειτουργίας, την παγκόσμια ζήτηση για υπηρεσίες και την ευρωπαϊκή 
δημοσιονομική στήριξη αξίας περίπου 17% του ΑΕΠ. Ωστόσο, ένα τέτοιο επενδυτικό σχέδιο για τη μεταμόρφωση της 
δομής της οικονομίας απαιτεί ενέργεια, εμπορεύματα και κρίσιμες πρώτες ύλες για την υιοθέτηση καλύτερων 
τεχνολογιών. Ο πόλεμος, αυξάνοντας τον κίνδυνο διακοπής, άσκησε πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν τα 
δημοσιονομικά τους περιθώρια μέχρι το τέλος του 2022. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως και άλλες στην Ευρώπη, 
αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο να μετριάσει την άνοδο του ενεργειακού κόστους, τόσο ισχυρή που πιθανόν να αυξηθεί 
ο πληθωρισμός στο 9% στη ζώνη του ευρώ, διατηρώντας παράλληλα την ελληνική οικονομία και διατηρώντας την έτοιμη 
να αξιοποιήσει το υποκείμενα δυνητικά οφέλη. Η διατήρηση της ελληνικής οικονομίας σε αυτό το στενό μονοπάτι δεν 
θα είναι εύκολη, αλλά πιθανότατα θα προσφέρει πολύ μεγάλη ανταμοιβή μόλις τελειώσει η ενεργειακή έκτακτη ανάγκη 
και ο επενδυτικός κύκλος θα ξεκινήσει με πλήρη ισχύ. 
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GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS 
 

 
 
Συντονιστής: κ. Apostolos Gkoutzinis, Partner – Milbank   
Ομιλητές: 

• κα. Myriam Zapata, Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG – BNP Paribas 

• κ. Paul Simpkin, Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi  

• κ. Dimitris Kofitsas, Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs  

• κα. Alexandra Konida, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece 

• κ. Morven Jones, Managing Director, Head of Debt Capital Markets – EMEA Nomura 

• κ. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt Management Agency 

• κ. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC 
S.A.) 
 

Ο συντονιστής κ. Apostolos Gkoutzinis, Partner – Milbank τόνισε ότι το χρηματοοικονομικό περιβάλλον παγκοσμίως 
υπόκειται σε μια σειρά προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων επιτοκίων, των τιμών της ενέργειας και 
των γεωπολιτικών κινδύνων. Η Ελλάδα είναι οικονομικά σταθερή και προσφέρει πολύ ελκυστικές ευκαιρίες για απόδοση 
επενδυτών σε διάφορους τομείς. Στο νέο περιβάλλον, οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν ευκαιρίες να χρηματοδοτήσουν 
τις δραστηριότητές τους και να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους, αλλά πιο έντονα από ποτέ, θα υπάρξει μια φυγή 
προς την ποιότητα, ισχυρές ομάδες διαχείρισης, ισχυρά επιχειρηματικά σχέδια. Οι επενδυτές θα είναι επιλεκτικοί και 
έντιμοι και οι πιθανοί εκδότες των κεφαλαιαγορών θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και προσεκτικοί. 

 
Η κα. Myriam Zapata, Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG, BNP Paribas δήλωσε ότι: "Τα 
πιο πολυσυζητημένα θέματα της Αειφόρου Ανάπτυξης κατά το προηγούμενο έτος σχετίζονταν με την γνωστοποίηση και 
την αναφορά του αντικτύπου της. Ρυθμιστικοί φορείς παγκοσμίως έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να 
παράσχουν καθοδήγηση στην ευρύτερη αγορά σχετικά με το τι αποτελεί βιώσιμη επένδυση και ενθαρρύνουν όλο και 
περισσότερο την ανταλλαγή δεδομένων για την προώθηση της διαφάνειας και τον αναπροσανατολισμό των 
κεφαλαιακών ροών προς πραγματικά βιώσιμες δραστηριότητες. Αναφορικά με τα προϊόντα στις κεφαλαιαγορές 
οµολογιών, τα ομόλογα τα οποία είναι συνδεδεμένα με την βιωσιμότητα αναδείχθηκαν ως τα προτιμητέα προκειμένου 
να επικοινωνηθεί η εναρμόνιση της Συμφωνίας του Παρισιού με τους εκδότες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν 
δυσκολία στο να έχουν αρκετά σχέδια ή δαπάνες για την έκδοση ομολογιών με την ένδειξη Χρήσης Εσόδων. Αυτές οι 
πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν μια ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς οι φιλόδοξοι στόχοι σχετικά με την Αειφόρο 
Ανάπτυξη και η υψηλής ποιότητας γνωστοποιήσεις γίνονται το επίκεντρο της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, η οποία 
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θα δει στους Έλληνες εκδότες μια επιλογή διαφοροποίησης στην αποστολή τους να μεταβούν σε μια καθαρότερη 
παγκόσμια οικονομία". 

 
Ο κ. Dimitris Kofitsas, Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs τόνισε ότι: "Το 2021 
αποτέλεσε ένα κομβικό έτος για την αγορά μετοχών στην Ελλάδα και το Χρηματιστήριο Αθηνών, περίπου 4 δις ευρώ νέα 
κεφάλαια αντλήθηκαν από μόνο 3 ελληνικές εταιρείες (Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και ΔΕΗ) σε σχέση με μηδενική 
άντληση νέων κεφαλαίων στο ΧΑΑ από το 2016 μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα ξαναμπήκε στο επίκεντρο των ξένων επενδυτών 
μετά από πολλά χρόνια απραξίας και εκτιμώ πως θα δούμε περισσότερες ελληνικές εταιρείες να ακολουθούν τον ίδιο 
δρόμο άντλησης ξένων θεσμικών κεφαλαίων, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή που η αγορά άνοιξε για τις ελληνικές 
μετοχές. Οι ελληνικές μετοχές σε συγκεκριμένους κλάδους προσφέρουν ένα μοναδικό συνδυασμό "υπεραξίας" και 
"υψηλής ανάπτυξης" δηλαδή ελκυστικές αποτιμήσεις αλλά ταυτόχρονα υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με 
αντίστοιχες ευρωπαϊκές". 

 
Η κα. Alexandra Konida, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece τόνισε ότι: "Στην HSBC, 
με δεδομένη την παγκόσμια παρουσία μας και τη συνεργασία μας με πελάτες σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, 
γεωγραφίες και τομείς της οικονομίας, αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο που μπορούμε να έχουμε στην προώθηση των 
αλλαγών και στη χρηματοδότηση της βιομηχανικής μετάβασης που απαιτείται για την μείωση του ανθρακικού 
αποτυπώματος στην παγκόσμια οικονομία. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τη μετάβαση σε οικονομία μηδενικού 
άνθρακα, σκοπεύουμε να παρέχουμε και να διευκολύνουμε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις ύψους $750δις 
και $1τρις μέχρι το 2030 για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην μετάβαση τους προς ένα βιώσιμο μέλλον.  
Η ανάγκη για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνεχίζει να εντείνεται και οι προσδοκίες των εμπλεκόμενων 
φορέων έχουν εξελιχθεί στη διάρκεια του τελευταίου έτους. Η πρόσφατη ενεργειακή κρίση θα χρειαστεί δράσεις σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα για την προάσπιση της ενεργειακής ασφάλειας αλλά η γενική επιταγή που παραμένει κρίσιμη, 
και για αυτή την δεκαετία αλλά και για τις επόμενες, είναι να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στη μετάβαση σε καθαρές 
μορφές ενέργειας.  
Η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, προκειμένου να “ξεκλειδώσουμε” κεφάλαια για τη χρηματοδότηση καθαρών 
τεχνολογιών, υποδομών και δεξιοτήτων, και η ξεκάθαρη στοχοθέτηση των προσδοκιών για τη μετάβαση με επιστημονικά 
κριτήρια, θα δώσει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να διαδραματίσουν και αυτοί τον δικό τους ρόλο στο να 
βοηθήσουν τον κόσμο να φτάσει σε ένα μέλλον μηδενικού αποτυπώματος.  
Στην Ελλάδα, υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις που δρομολογούνται σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
η κυκλική οικονομία, οι καθαρές τεχνολογίες και o ψηφιακός μετασχηματισμός. Η στήριξη των πελατών μας στην 
εξεύρεση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση των επενδύσεων αυτών και στην πορεία τους προς τη μετάβαση σε 
βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την HSBC. Ως κορυφαία τράπεζα στις βιώσιμες 
χρηματοδοτήσεις, έχουμε ηγηθεί σημαντικών συναλλαγών από Έλληνες εκδότες τον τελευταίο χρόνο στις διεθνείς 
αγορές κεφαλαίων συνδεδεμένων με στόχους ESG, όπως πράσινα ομόλογα και ομόλογα με δείκτη αειφορίας, 
πρωτοπορώντας και με την έκδοση του πρώτου ομολόγου με δείκτη αειφορίας στην Ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων με 
υψηλή απόδοση.  
Η HSBC βραβεύθηκε το 2022 σε έξι κατηγορίες των “Environmental Finance Bond Awards” σε αναγνώριση του ρόλου 
που έχει διατελέσει στην έκδοση πράσινων ομολόγων και ομολόγων με δείκτες που σχετίζονται με την κοινωνία και την 
αειφορία κατά τη διάρκεια του 2021". 

 
Mr. Morven Jones, Managing Director, Head of Debt Capital Markets – EMEA Nomura, απέστειλε το μήνυμά του 
αναφέροντας ότι το 2021 ήταν μια πολύ ενεργή χρονιά για τους Έλληνες εκδότες στις κεφαλαιαγορές των διαφόρων 
κλάδων και κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Οι εκδότες αξιοποίησαν το ευνοϊκό περιβάλλον της αγοράς με πτώση 
των αποδόσεων, άφθονη ρευστότητα, περιορισμένη μεταβλητότητα και με βελτίωση των χαρακτηριστικών κινδύνου της 
χώρας για την Ελλάδα. Οι συναλλαγές γενικά έλαβαν υγιή βαθμό υπερπροσφοράς και περιορίστηκαν οι παραχωρήσεις 
νέων εκδόσεων. 
Η ελληνικός Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους συνέχισε να εξομαλύνει τις εργασίες χρηματοδότησης του 
κράτους με αρκετές συναλλαγές ορόσημο, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας κοινοπραξίας 
μετά την κρίση χρέους με διάρκεια 31 ετών, καθώς και επιτυγχάνοντας το χαμηλότερο τοκομερίδιο GGB στη διάρκεια 
10 ετών. Για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι στόχοι κεφαλαίου και MREL οδήγησαν κυρίως στην έκδοση. Γίναμε 
μάρτυρες μιας ισχυρής εγχώριας προσφοράς για συναλλαγές υψηλής ποιότητας και αύξησης της απορρόφησης από 
διεθνείς επενδυτές, καθώς οι τράπεζες μείωσαν επιτυχώς πληθώρα των δανείων NPL κατά τη διάρκεια του έτους. Η 
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εταιρική προσφορά είχε κυρίως θέμα το ESG, καθώς οι εταιρείες χρηματοδότησαν σχέδια για τη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα και την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το πλαίσιο ESG βοήθησε τους εκδότες 
να διαφοροποιήσουν και να επεκτείνουν τη διεθνή επενδυτική τους βάση. 
Φέτος, με τη συνεχιζόμενη αστάθεια και τον γεωπολιτικό κίνδυνο, μόνο η ελληνική κυβέρνηση είχε πρόσβαση στην 
αγορά μέχρι σήμερα. Οι εκδότες σε όλους τους τομείς γενικά παραμένουν ρευστοί και μπορούν να είναι ευέλικτοι με το 
χρονοδιάγραμμα των χρηματοδοτικών επιχειρήσεών τους. Η κυβέρνηση συνεχίζει να διατηρεί ένα μεγάλο απόθεμα 
μετρητών που περιορίζει την ανάγκη έκδοσης. Αναμένουμε συνεχή αστάθεια και στενότερα περιθώρια έκδοσης για το 
υπόλοιπο του έτους και οι εκδότες πρέπει να είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν τις αγορές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η 
τακτική δέσμευση των επενδυτών θα είναι επιτακτική, ιδίως όταν το σκηνικό της αγοράς είναι προκλητικό. 

 
Ο κ. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt Management Agency τόνισε ότι: "Το 2021, η Ελλάδα (Ελληνική 
Δημοκρατία – ΕΔ) ολοκλήρωσε την αποστολή της όσον αφορά την ανασύσταση της καμπύλης αποδόσεων των Ελληνικών 
Κρατικών Ομολόγων (GGB), διευρύνοντας το προφίλ ληκτότητας του διαπραγματεύσιμου χρέους έως και τα 32 χρόνια, 
αξιοποιώντας την ευκαιρία του PEPP.  
Η Ελλάδα παρείχε επίσης επιπλέον ρευστότητα μέσω re-openings υφιστάμενων εκδόσεων Ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και πράξεων ανταλλαγών παλαιών ομολόγων με νέα, διευκολύνοντας έτσι τη λειτουργία της 
δευτερογενούς αγοράς, μειώνοντας τις στρεβλώσεις που προκλήθηκαν λόγω έλλειψης ρευστότητας. Τώρα πλέον, 
πολλές εκδόσεις ΟΕΔ έχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα που λογίζονται ως «ομόλογα αναφοράς» τυπικής χώρας της 
Ευρωζώνης.  
Η στρατηγική χρηματοδότησης της ΕΔ για το 2022 θα είναι παρόμοια με αυτή των προηγούμενων ετών, καθώς, ανάλογα 
με τις συνθήκες της αγοράς και το ενδιαφέρον των επενδυτών, θα συνεχίσουμε να εκδίδουμε ομόλογα αναφοράς 
συμπληρώνοντας τα κενά στο φάσμα λήξεων, παρέχοντας επιπλέον ρευστότητα, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον 
κίνδυνο αναχρηματοδότησης του ΕΔ, διατηρώντας μια «κανονική» κλήση στην καμπύλη αποδόσεων των κρατικών 
χρεογράφων.  
Η ΕΔ εξετάζει επίσης την πιθανότητα να εκδώσει πράσινα ή βιώσιμα ομόλογα, με μια πρώτη έκδοση που θα μπορούσε 
να ενσωματωθεί στη στρατηγική χρηματοδότησης του ΕΔ το 2022. Εστιάζουμε σε «πράσινα» έργα εκδίδοντας «πράσινα» 
ομόλογα χωρίς να απορρίπτουμε τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της «πράσινης» στρατηγικής 
χρηματοδότησης ώστε να ενσωματώνει έργα και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα ή έργα που αφορούν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη εν γένει . Ένας από τους κύριους στόχους για την έκδοση «πράσινων» ομολόγων είναι η επέκταση της βάσης 
των επενδυτών χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία τους στη βελτίωση της εικόνας του ΕΔ καθώς και η δυνατότητα 
μείωσης του νέου κόστους δανεισμού. Η ενσωμάτωση του «πράσινου» στοιχείου δεν θα αλλάξει τον πυρήνα της 
δανειακής στρατηγικής του ΕΔ, αλλά αντιθέτως θα είναι συμπληρωματική σε αυτή.   
Τέλος, στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας χρέους, τόσο του ποσοστού των ετήσιων μικτών  
χρηματοδοτικών αναγκών ως προς το ΑΕΠ όσο και του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός 
συνδυασμού πράξεων δανεισμού και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διατηρώντας τα τρέχοντα ιστορικά χαμηλά επίπεδα 
του FX και τον κίνδυνο επιτοκίου του ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους, παρέχοντας πρόσθετες ευκαιρίες στους 
επενδυτές σχετικά με τις επενδύσεις τους σε GGBs.  
Τέλος, δεδομένου του σημερινού ευμετάβλητου περιβάλλοντος στις κεφαλαιαγορές και λόγω της ευνοϊκής δομής του 
ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους και των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του ΕΔ, η δραστηριότητα έκδοσης και 
διαχείρισης για το 2022 θα είναι ευέλικτη σε όλες τις πτυχές της, τόσο από την άποψη του χρόνου πρόσβασης στις αγορές 
όσο και ως προς τον όγκο των εκδόσεων, τις διάρκειες, κ.λπ." 

 
Ο κ. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC 
S.A.) τόνισε ότι: “H τρέχουσα γεωπολιτική κρίση έχει οδηγήσει σε μία πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, η οποία 
καταδεικνύει την αναγκαιότητα υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το συντομότερο δυνατόν, 
προκειμένου η Ελλάδα να απεξαρτηθεί γρηγορότερα από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες κρίσεις. Η ΔΕΗ έχει την 
πιο κατάλληλη στρατηγική προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, διαθέτοντας σήμερα το ταχύτερα 
αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο έργων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ βρίσκεται σε μοναδική θέση 
για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις ενεργειακές 
υποδομές της χώρας. Ως η μεγαλύτερη εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα, η ΔΕΗ θα έχει ηγετικό ρόλο στην 
ενεργειακή μετάβαση προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παρέχοντας ταυτόχρονα στην χώρα την απαιτούμενη 
παραγωγή για την διατήρηση της ενεργειακής ασφάλειας.  
Επιπρόσθετα, η ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μία πραγματικότητα που όλοι 
βιώνουμε. Φιλόδοξοι στόχοι έχουν τεθεί από διάφορες χώρες για την αποανθρακοποίηση και τον εξηλεκτρισμό των 
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οικονομιών με στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050. Αυτό το περιβάλλον δημιουργεί 
μοναδικές ευκαιρίες για χώρες, ειδικά τις ευρωπαϊκές, δεδομένου ότι η Ευρώπη είναι η κινητήριος δύναμη για αυτή την 
παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.  
Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρώπης, αποτελεί σήμερα ίσως την πιο ελκυστική ευκαιρία στην περιοχή. Το ενεργειακό μείγμα 
αναμένεται να εξελιχθεί εντυπωσιακά τα επόμενα 5 χρόνια, με την προσθήκη περίπου 10GW νέας ισχύος σε 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με βέλτιστες συνθήκες στην Ελλάδα για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Και όλα αυτά 
με ένα αυξανόμενα υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο από μία κυβέρνηση η οποία έχει καταστήσει την ενεργειακή 
μετάβαση ως βασική   προτεραιότητα.  
Το 2021 ήταν μια χρονιά σημαντικών εξελίξεων για τη ΔΕΗ. Πραγματοποιήσαμε εντυπωσιακή επάνοδο στις αγορές 
κεφαλαίου με την έκδοση των πρώτων ομολογιών αειφορίας υψηλής απόδοσης στην Ευρώπη και με μια άκρως 
επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €1,35 δις. με πολύ ισχυρή παρουσία διεθνών επενδυτών η οποία θα 
μας επιτρέψει να πραγματοποιήσουμε τους βασικούς στρατηγικούς μας στόχους. Επιπλέον, προχωρήσαμε σε μία ακόμα 
συναλλαγή ορόσημο μέσω της συμφωνίας για την πώληση στην Macquarie, μιας κορυφαίας εταιρείας υποδομών στον 
κόσμο, του 49% της συμμετοχής μας στο ΔΕΔΔΗΕ, με τίμημα το οποίο παραπέμπει στην μεγαλύτερη αποτίμηση εταιρείας 
υποδομών μέχρι σήμερα. Παράλληλα, συνεχίσαμε την πρόοδο στο Επιχειρηματικό μας Σχέδιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
χαρτοφυλάκιο έργων μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω το 2022 
προκειμένου να μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα οικονομικά οφέλη αυτής της ανάπτυξης από το 2023 και μετά.” 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FORUM OVERVIEW  
 
Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64 Ομιλητών 
Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών 
επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του 
ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική 
συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που 
συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον 
γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα. 
 
“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει καταφέρει να 
διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το μέλλον. Ενδεικτικά, ο 
«Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή 
του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό 
υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα και 
τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να 
αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων. 
 

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές απηύθυνε μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο,  ο  Πρωθυπουργός 
της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα “A New Era – A New Direction For Greece”.   
 

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την αναπτυξιακή 
οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του ήταν “Accelerating Growth - 
Government Economic Policy & Objectives“. 
 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER,      
Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα. 
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Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο κ. Jay Collins, 
Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President 
& CEO - TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek & Global Shipping”. 
 

One-On-One Συναντήσεις 
 

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από πληθώρα “one-to-
one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την 
Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. 
 
Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group sessions για τους 
κύριους υπουργούς της κυβέρνησης: 

• Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό Διευθυντή 

– Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και  

• Τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση, 

Αναπληρωτή Υπουργό  Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα 

Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF). 

Ομογενειακά και International Media 
 

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα Ομογενειακά 

ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς και με τα διεθνή Media που 

παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York 

Times, Tradewinds. 

 

• Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σταικούρας έδωσε συνέντευξη στους Financial Times & Wall Street Journal. 

• Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, παραχωρησε τις ακολουθες συνεντεύξεις στα 

εξής Διεθνή Media παρουσιάζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα : 

 

1. Μία συνέντευξη στα ελληνικά στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών,  στον Έλληνα ανταποκριτή κ. Θάνο Δημάδη. Η 

συνέντευξη προβαλλεται στη συνέχεια στο website της Ένωσης Foreign Press Correspondents in the United States και 

στο YouTube με υπότιτλους στα αγγλικά. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με  εσωτερικό και  εξωτερικό γύρισμα στο 

World Trade Center κατά τη διάρκεια της οποίας ο Υπουρόγς αναφερθηκε στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, θέματα 

ενέργειας, επενδύσεων, ανάπτυξης, και άλλα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του. 

 

2. Συνέντευξη στα αγγλικά με την Susan Tehrani, Vice President of the Association of Foreign Press Correspondents in the 

United States. Η κυρία Tehrani είναι ανταποκρίτρια του  WION, του μεγαλύτερου δικτύου παγκοσμίως, που εκπέμπει σε 

190 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. 

 

TEΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ 
«2021 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD» 

 

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of 
Greece - CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του 
στην Ελλάδα.  
 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο που ηγείται της 
ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην 
Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα 



   

 

Capital Link: New York – London – Oslo – Hamburg – Athens – Limassol – Shanghai – Singapore – Tokyo – Hong Kong  
230 Park Avenue • Suite 1536 • New York • New York 10169, USA •Tel.: +1 212 661 7566 • Fax: +1 212 661 7526 

10 Lower Grosvenor Place, London, SW1W 0EN, United Kingdom • Tel: +44 795 626 2380 
40, Agiou Konstantinou Str, Suite A5, 151–24 Athens, Greece • Tel. +30 210 6109 800 • Fax +30 210 6109 801 

Raadhusgaten 25, P.O.Box 1904 Vika • N–0116 Oslo, Norway 
www.capitallink.com – www.capitallinkforum.com – www.capitallinkshipping.com 

 

11 

ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν 
άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον 
ξένων επενδύσεων. 
 

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική Ομιλία/ 
καλωσόρισμα. 
 
Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα. Maria Olson, Office Director-Office of Southern European Affairs - Bureau of 
European and Eurasian Affairs – US DEPARTMENT OF STATE 
 
Στο δείπνο συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece. 
 
Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια. 
 

Ο κ.  Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central 
Asia – EY, προλόγισε τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners που έκανε κεντρική ομιλία. 
 

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική συμβολή του 
στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας επιχειρηματικής και 
επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το 2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου 
Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της 
Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy 
Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον κ. 
Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager - 
Paulson & Co. Inc. 
 

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ. 
 

 

ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022 
«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange 
“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης” 

 

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία 
με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» στο Χρηματιστήριο της 
Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, 
Founder, President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των 
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από Ελληνοαμερικανικές 
και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.  
 

 

Το φετινό Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους: 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
• Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης 
• Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών 
• Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
• Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ 
• Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
• Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA) 
• Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & 

Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) 
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• Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF) 
• H κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ  
• Η κα. Μαρία Θεοφίλη, Πρέσβης της Ελλαδος στα Ηνωμένα Εθνη 

 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
• Η κα. Maria Olson, Office Director, Office of Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – 

U.S. Department of State 
• Ο κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα - μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος  
• O κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece  

 
 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: 
• H κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank 

• Ο Dr. Albert Bourla, Chairman & Chief Executive Officer – PFIZER 

• Ο κ.  Stefan Jekel, Head of International Listings – New York Stock Exchange 

• Ο κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
• Ambrosia Capital  
• Axia Ventures Group 
• Barclays 
• BNP Paribas  
• Citi 
• Goldman Sachs 
• HSBC 
• Nomura International 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
• European Central Bank 

 

 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
• Alpha Bank 
• Eurobank 
• National Bank of Greece 
• Piraeus Bank 
• Athens Water Supply & Sewage Company SA 

(EYDAP) 
• ADMIE (IPTO) Holding S.A 
• DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission System 

Operator) 
• GEK Terna Group 
• Hellenic Petroleum Holdings S.A. - ELPE 
• Lamda Development 
• OTE Group of Companies 
• Public Power Corporation – PPC 
• Trastor REIC 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 
• Bain Capital Credit 
• CVC Capital Partners 
• Grifon Capital Partners / Fortress 
• Partners Group 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
• AVIS Greece 
• Eldorado Gold 
• EY 
• Flott & Co. PC 
• Hill International 
• Oliver & Wyman  
• NN Hellas  
• PFIZER 
• York Studios 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
• DECA Investments 
• Dimand Real Estate Development 
• Ellikonos Capital Partners 
• EOS Capital Partners 
• Greek National Tourism Organization (GNTO) 
• Hellenic Medical Society 
• Intrum 
• PPC Renewables 
• Qualco Group 
• SMERemediumCap 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
• Bernitsas Law 
• D.C. Christopoulos & Partners 
• Dedes & Associates Law Firm 
• Kyriakides Georgopoulos Law Firm 
• Lambadarios Law Firm 
• Machas & Partners Law Firm 
• Millbank 
• POTAMITISVEKRIS 
• Reed Smith LLP 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
• Navios Maritime Partners 
• Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd.    
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ: 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange 

ΧΟΡΗΓΟΙ: 
Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα τελευταία 13 
χρόνια.   

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank 

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS • AXIA 
Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation (GNTO) • Hellenic Petroleum 
Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda 
Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group 
of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) 
• PPC Renewables • Qualco Group • Reed Smith 

Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK TERNA • INTRUM 
• Machas & Partners Law Firm • York Studios 

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate • Elikonos Capital 
Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC 

Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P. 

Dinner Sponsor: EY 
 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public Diplomacy, 
Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 • American Hellenic Institute 
(AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber of Commerce • European American Chamber 
of Commerce, New York • European Financial Management Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce 
NJ/PA  • Hellenic American Bankers Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American 
Women's Council (HAWK) • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic 
Lawyers Association  • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary Association 
 

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News • Εθνικός Κήρυξ 
– The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By Mignatiou.Com • Hellenic DNA • 
Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki 
Epitheorisi – Greek Business File • Athens - Macedonian News Agency • World Energy News 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε: 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα Όλγα Μπορνόζη  & κα Ελένη Μπέη  
Τηλ: +1 212 661 75 66 - Email : obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com  
ΑΘΗΝΑ // κυρίες Αθηνά Κοσμαδάκη & Ελίζα Τερζίδη & Ιωάννα Γεωργίου 
Τηλ. +30 210 6109800 
Email : athensoffice@capitallink.com ;  contentmanager@capitallink.com  ; marketing@capitallink.com ; 
 

Ή επισκεφθείτε: 
https://forums.capitallink.com/greece/2021/agenda.html 
www.capitallink.com   
www.capitallinkforum.com  
 

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 

mailto:obornozi@capitallink.com
mailto:ebej@capitallink.com
mailto:athensoffice@capitallink.com
mailto:contentmanager@capitallink.com
https://forums.capitallink.com/greece/2021/agenda.html
http://www.capitallink.com/
http://www.capitallinkforum.com/
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Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, εστιάζοντας στους 
κύριους τομείς της δραστηριότητος της. 
Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά 17 Συνεδρίων και 29 webinars, τα περισσότερα από τα οποία επικεντρώνονται 
στον ναυτιλιακό τομέα, στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία,  στα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως όπως: στη Νέα Υόρκη, 
Λονδίνο, Όσλο, Αμβούργο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο, και στο Χόνγκ Κόνγκ. 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. 
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.                                                                                                                                                                                     
 


