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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 : 

• The New Energy & Utilities Landscape in Greece 

• Tourism & Hospitality – Short Term Challenges – Long Term Opportunities 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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THE NEW ENERGY & UTILITIES LANDSCAPE IN GREECE 
 

 
 

Συντονιστής: κ. Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development – Lambadarios Law Firm 
 

Ομιλητές: 

 

• κ. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding SA 

• κ. Pablo Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi 

• κ. Harry Sachinis, CEO – Athens Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP) 

• κ. Vasilis Tsaitas, Chief Financial Officer – Hellenic Petroleum Holdings S.A. 

• κ. Vlasios Souflis, Director of International Business Development – Lightsource bp 

• κ. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables 

 
Ο κ. Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development – Lambadarios Law Firm δήλωσε ότι: ”Οι τομείς 

της ενέργειας και, γενικότερα, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, λόγω 

της νευραλγικής τους σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, καθώς και της πολυδιάστατης σπουδαιότητάς τους 

σε επίπεδο οικονομικό, νομοθετικό, πολιτικό και στρατηγικό. Ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια, οι ως άνω 

συζητήσεις, επηρεασμένες και από την αναντίρρητη ανάγκη απαλλαγής από τον άνθρακα και, εν γένει, 

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και των νέων δεδομένων, περιβαλλοντικής και, γενικότερα, 

πολιτικής, νομικής και οικονομικής φύσεως, που αυτή συνεπάγεται, επικεντρώνονται σε έννοιες όπως η 

ενεργειακή μετάβαση και η πράσινη συμφωνία. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί συναφώς σε επίπεδο 

εθνικό και διεθνές είναι πολυάριθμες και διαρκώς εμπλουτίζονται. 

Ταυτόχρονα, η πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας καθιστά περισσότερο επίκαιρη από ποτέ τη 

συζήτηση για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό, με νέες 

πρωτοβουλίες, όπως το RΕPowerEU, το οποίο αποσκοπεί στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και τη 

διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας της Ένωσης, με ταυτόχρονη απαγκίστρωση από το ρωσικό αέριο, να 

έχουν ήδη λάβει σάρκα και οστά. 
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Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και έντονοι οι προβληματισμοί. Αδήριτη, όμως, και η ανάγκη αποτελεσματικής 

αντιμετώπισής τους, διότι η ενέργεια και η κοινή ωφέλεια αποτελούν και θα αποτελούν βασικούς πυλώνες της 

καθημερινότητάς μας. Στο χέρι μας είναι να διασφαλίσουμε την προσαρμογή τους στις ραγδαία 

μεταβαλλόμενες συνθήκες και την περιφρούρησή τους έναντι κάθε μορφής κινδύνων. Αυτή είναι και η 

κατεύθυνση στην οποία κινούνται το φετινό συνέδριο και, ιδίως το πάνελ με τίτλο «THE NEW ENERGY & 

UTILITIES LANDSCAPE IN GREECE», το οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίζω.” 
 

Ο κ. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding SA δήλωσε ότι: ”τα μεγάλα έργα διασύνδεσης ολόκληρης της 

χώρας και συγκεκριμένα τα έργα διασύνδεσης των ελληνικών νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας ήδη έχουν φέρει απτά οφέλη για την ασφάλεια του δικτύου, το περιβάλλον και τελικά για τους Έλληνες 

πολίτες. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς διασυνδέσεις που προγραμματίζονται εξυπηρετούν εθνικούς στόχους και καθιστούν 

την χώρα μας ενεργειακό κόμβο για ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, κάτοχος του 51% του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, στηρίζει με συνέπεια τις δραστηριότητες του 

Διαχειριστή και έμπρακτα την πολιτική της κυβέρνησης για ταχεία μετάβαση σε ένα πράσινο μοντέλο ανάπτυξης, 

αποτελώντας το ιδανικό όχημα συμμετοχής στο μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης υποδομών μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας της δεκαετίας.” 

 
Ο κ. Pablo Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi εστίασε τις αναφορές του στο πάνελ στον 

τρόπο με τον οποίο η κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι πιθανό να επηρεάσει την ανάπτυξη των 

Ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών τα επόμενα χρόνια. Μετά από μια δεκαετία κατά την οποία η Φουκουσίμα, η 

κλιματική αλλαγή και ο COVID είχαν οδηγήσει την Ευρώπη προς μια «Πράσινη Συμφωνία» εστιάζοντας στην καθαρή 

ενέργεια και μακριά από πυρηνικά ή άνθρακα, η κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπονοεί μια σημαντική άμεση 

επανατοποθέτηση με σκοπό την ενεργειακή ανεξαρτησία, ή τουλάχιστον την μείωση της υπερεξάρτησης σε Ρωσικά 

καύσιμα. Αλλά ενώ τα πυρηνικά, ιδίως οι νέες πυρηνικές τεχνολογίες θα παίξουν σημαντικότερο ρόλο, η Ευρώπη στο 

μέλλον δεν θα βιώσει περισσότερο άνθρακα και καύσιμα, αλλά επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 

«πράσινων» καυσίμων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ήδη ο φθηνότερος τρόπος για παραγωγή περαιτέρω 

ενέργειας, και είναι κομμάτι της πολιτικής προς την ενεργειακή ανεξαρτησία, οπότε αυτό που πρέπει να συμβεί είναι 

επισπευμένες εγκρίσεις για να επιτραπεί γρήγορη ανάπτυξη ηλιακής/αιολικής ενέργειας αλλά και νέων ανανεώσιμων 

τεχνολογιών. 

 

Ο κ. Harry Sachinis, CEO – Athens Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP) τόνισε ότι: ”Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι 

να γίνει η πιο σημαντική εταιρεία ESG στη νοτιοανατολική Ευρώπη, βελτιστοποιώντας τους πόρους της στον κύκλο του 

νερού προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. 

Με επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ για τον σχεδιασμό της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και μετά την πρόσφατη 

υπογραφή 20ετούς αποκλειστικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών στην περιοχή της Αθήνας, η ΕΥΔΑΠ θέτει τις βάσεις 

για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα δραστηριότητάς της καθώς και την επέκτασή της στην 

υπόλοιπη Ελλάδα.” 

 
Ο κ. Vasilis Tsaitas, Chief Financial Officer – Hellenic Petroleum Holdings S.A. δήλωσε ότι: ”Τα τελευταία χρόνια, η πίεση 

για την ενεργειακή μετάβαση έχει ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό, πολιτικό, επιχειρηματικό, επενδυτικό), 

δημιουργώντας το περιβάλλον για σημαντικές αλλαγές στον ευρύτερο ενεργειακό κλάδο. 

Επιπλέον, η ενεργειακή κρίση των τελευταίων 9 μηνών, που επιδεινώνεται από τα πρόσφατα γεγονότα στην ανατολική 

Ευρώπη, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον αναδεικνύει το γεγονός ότι η ενεργειακή 

μετάβαση, όσο και είναι ξεκάθαρος στόχος, θα έχει δυσκολίες στην πορεία. 

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πιστεύουμε ότι η αλλαγή στον κλάδο που δραστηριοποιούμαστε είναι ανάγκη και 

ταυτόχρονα επιλογή. Σκοπεύουμε να είμαστε από τους πρωταγωνιστές της ενεργειακής μετάβασης στις βασικές μας 

αγορές και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Τα θέματα Περιβάλλοντος – Κοινωνία – Διακυβέρνησης και η μείωση των εκπομπών CO2 καθίστανται κεντρικά σημεία 

της στρατηγικής μας, με στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2030 και την 

επίτευξη net zero μέχρι το 2050. 
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Για να το πετύχουμε προχωράμε σε μια ουσιαστική αναδιάταξη κατανομής κεφαλαίων για την απανθρακοποίηση της 

βασικής μας δραστηριότητας και την ανάπτυξη στη Νέα Ενέργεια, με €3 δισ. σε αναπτυξιακές επενδύσεις μέχρι το 2030. 

Τους τελευταίους 12 μήνες πραγματοποιήσαμε σημαντικά βήματα για την υλοποίηση της στρατηγικής μας. Είμαστε από 

τους ταχύτερα αναπτυσόμενους ενεργειακούς ομίλους στον τομέα των ΑΠΕ σε όρους εγκατεστημένης ισχύς. Επιπλέον, 

αναβαθμίσαμε το πλαίσιο Εταιρικής μας Διακυβέρνησης και υλοποιήσαμε τη νέα μας εταιρική δομή, κινήσεις που θα 

συντελέσουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων μας.” 

 

     Ο κ. Vlasios Souflis, Director of International Business Development – Lightsource bp δήλωσε ότι η ηλιακή 

ενέργεια περνά πλέον κάθε κατώφλι του ενεργειακού τριλήμματος. Είναι καθαρό, είναι ανταγωνιστικό από πλευράς 

κόστους και παρέχει μια διαδρομή για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Ο συγχρονισμός ανάδυσης του ηλιακού 

φωτός είναι τέλειος για την Ελλάδα καθώς αντιμετωπίζει και τις τρεις αυτές προκλήσεις ταυτόχρονα. Η ηλιακή 

ενέργεια αναπτύσσεται γρήγορα και προσφέρει μια βραχυπρόθεσμη εναλλακτική λύση στο status quo. Η 

Lightsource bp έχει αποδείξει την ικανότητα της ηλιακής ενέργειας να αναπτύσσεται γρήγορα και οικονομικά 

ανταγωνιστικά και στην Ελλάδα ξεκινώντας την κατασκευή ενός συμπλέγματος 225 MWp στην λιγνιτική περιοχή της 

Κοζάνης που διαθέτει: 

 

• 140 MWp που απονεμήθηκαν στην τελευταία ενεργειακή δημοπρασία με ένα κλάσμα του σημερινού κόστους 

ηλεκτρικής ενέργειας (38,5 EUR/MWh στη δημοπρασία Ιουνίου 2021 έναντι μέσης τιμής χονδρικής, Δεκέμβρη 2021, 

319 EUR/MWh) 

 

• Θα παραδώσει 225MWp ισχύος που έχει κατασκευαστεί και συνδεθεί έως τον Μάιο του 2023, 24 μήνες από 

την  ημερομηνία της δημοπρασίας. 

 

    Η Ελλάδα είναι ευλογημένη με αφθονία φυσικών πόρων σε σύγκριση με άλλες αγορές, αλλά δεν έχει αξιοποιήσει 

όσο θα μπορούσε σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (Δανία/Πορτογαλία/Γερμανία περίπου 40% έναντι 

περίπου 20% σήμερα για την Ελλάδα) που κάνει τη χώρα πιο ευάλωτη σε κρίσεις τιμών, όπως βλέπουμε από τις 

τρέχουσες κρίσεις τιμολόγησης φυσικού αερίου και ενεργειακής ασφάλειας (η μέση τιμή χονδρικής της Ελλάδας είναι 

υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ27). 

 

    Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει τα πολλαπλά πρόσφατα παραδείγματα ευρωπαϊκών κρατών  

 (Γερμανία/Πορτογαλία) που υιοθέτησαν επειγόντως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της 

στρατηγικής, ξεπερνώντας τη σημασία των περιβαλλοντικών ή δημόσιων θεμάτων έως ότου εκπληρωθούν οι στόχοι 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα θα επωφεληθεί από καθαρή, οικονομικά 

ανταγωνιστική και 100% ελληνική ενέργεια στο εγγύς μέλλον. Ως ένδειξη εμπιστοσύνης στα επόμενα βήματα της 

Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα, η Lightsource bp είναι ενεργός επενδυτής και χτίζει μια μακροπρόθεσμη παρουσία στη 

χώρα. 
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TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG TERM OPPORTUNITIES 
 

 

 
Συντονιστής: κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS 

Ομιλητές: 

• κ. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece 

• κ. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary – Greek National Tourism Organization, GNTO 

• κ. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe – HILL INTERNATIONAL 

 
Ο συντονιστής κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS, καλωσόρισε τους 

συμμετέχοντες στο πάνελ και αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο του τουρισμού στην Ελλάδα. Η τουριστική βιομηχανία 

αποτελεί έναν από τους μείζονες τομείς εσόδων για την εθνική οικονομία- έναν τομέα που παρέμεινε σταθερός ακόμη 

και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται μια συντονισμένη τάση για τον εμπλουτισμό του εθνικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό και συμπληρωματικά προς τον επικρατούντα, συνήθη τύπο διακοπών "ΗΛΙΟΣ και 

ΘΑΛΑΣΣΑ", αναπτύσσονται στην Ελλάδα και προωθούνται σε εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα εναλλακτικά είδη 

τουρισμού, όπως ο ναυτικός, ο ιατρικός, ο πολιτιστικός και θρησκευτικός, ο συνεδριακός, ο αθλητικός, ο γαστρονομικός 

τουρισμός, καθώς και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα. 

Με στόχο την κατεύθυνση αυτή της ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης της άνθησης της βιομηχανίας του τουρισμού και της 

φιλοξενίας, έχουν θεσπιστεί στην ελληνική έννομη τάξη φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για τον αλλοδαπό 

επενδυτή. Ένα από αυτά αποτελεί ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.4887/2022), ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον 

τουριστικό τομέα και την ενίσχυση των ξενοδοχειακών μονάδων 5 αστέρων. Άλλα κρίσιμα φορολογικά κίνητρα για το 

διεθνή επενδυτή αποτελούν η δεκαπενταετής φορολογική ελάφρυνση ποσοστού 50% στη φορολογία αλλοδαπού 

εισοδήματος αλλοδαπών φυσικών προσώπων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα (Ν. 4646/2019), η επταετής φορολογική 

ελάφρυνση ποσοστού 50% για τους αλλοδαπούς επαγγελματίες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα (Ν. 4758/2020) ή η 

εισαγωγή του θεσμού του οικογενειακού γραφείου (Ν. 4778/2021). 

Ενδεικτικό του ρεύματος αυτού αποτελεί η διαρκώς αυξανόμενη δημιουργία υπερατλαντικών πτήσεων με απευθείας 

προορισμό τη χώρα μας από διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, όπως η Emirates, η Delta Airlines, η United Airlines, η 

American Airlines, η Volotea. Ο τουρισμός στην Ελλάδα, όπως όλα δείχνουν, παρά τη διαχρονική θέση του στην εθνική 

οικονομία, εξελίσσεται και αναβαθμίζεται. Υπάρχουν, ωστόσο, περιθώρια και σημεία για ακόμα μεγαλύτερη, 

προσεκτικότερη και βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και τον πολιτισμό του. 
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Ο κ. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece δήλωσε ότι: ”Ο ελληνικός τουριστικός τομέας θα συνεχίσει να σημειώνει 

ταχεία αναπτυξιακή πορεία το 2022 και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, τις 

πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις επιπτώσεις της 

πανδημίας, εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή δυναμική που τροφοδοτείται από τις μακροχρόνιες τάσεις και τη 

συσσωρευμένη ζήτηση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ελληνική Τουριστική βιομηχανία, έχει επιβιώσει με επιτυχία 

μια άνευ προηγουμένου κρίση και έχει ενδυναμώσει τα επιχειρηματικά της μοντέλα με ευελιξία και ανθεκτικότητα. 

Πιστεύω ότι το 2022 θα αποτελέσει μια θετική έκπληξη για όλους μας. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι υπάρχει υγιής 

ζήτηση, περισσότερες μέρες διαμονής και υψηλότερη μέση δαπάνη τα οποία σε συνδυασμό και κάτω υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ρεκόρ τουριστικών εσόδων για την Ελλάδα φέτος. Κοιτάζοντας πέρα από το 

2022, θα ήθελα να επισημάνω την ύπαρξη ορισμένων καλών οιωνών. Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής 

οικονομίας και η αναμενόμενη αναβάθμισή της στην επενδυτική βαθμίδα, η πολυετής ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας, τα πολλά εν εξελίξει εμβληματικά έργα όπως η αστική ανάπλαση του Ελληνικού και της Αθηναϊκής 

Ριβιέρα, καθώς και το βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο και οι σύγχρονες υποδομές μας, προσελκύουν ήδη περισσότερες 

επενδύσεις που με τη σειρά τους πυροδοτούν περαιτέρω ανάπτυξη. Επιπλέον, νέες τάσεις όπως η εξ’ αποστάσεως 

εργασία, η επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση και η πράσινη οικονομία θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αναδιαρθρώσει 

περαιτέρω την οικονομία της. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Avis συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σύγχρονων 

συνδρομητικών και on-demand υπηρεσιών για την κάλυψη των αναδυόμενων αναγκών στον τομέα της μετακίνησης με 

ασφαλή, φιλικό προς το περιβάλλον και πλήρως ψηφιακό τρόπο. Είμαι περήφανος για αυτό το ταξίδι και χαρούμενος 

που μοιραζόμαστε την επιτυχία μας με διεθνείς και θεσμικούς επενδυτές.” 
 

 Ο κ. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary – Greek National Tourism Organization, GNTO απέστειλε 

το μήνυμά του αναφέροντας ότι Ο Eλληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του 

σχεδίου μάρκετινγκ και την τουριστική προβολή της Ελλάδας σε όλον τον κόσμο. Αποστολή του είναι η οργάνωση, 

ανάπτυξη και προώθηση του του ποικιλόμορφου τουριστικού προϊόντος της χώρας, με το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων και δράσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Στη μετά Covid εποχή η Ελλάδα βγήκε ισχυρότερη, εφαρμόζοντας επιτυχημένες εθνικές και περιφερειακές τουριστικές 

πολιτικές, στοχεύοντας στην καθιέρωση της Ελλάδας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού όλο το χρόνο. Ο Ε.Ο.Τ., σε 

αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς, αναβάθμισε την ιστοσελίδα του και δημιούργησε νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως 

την εφαρμογή για κινητά “Visit Greece”, για να παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο στους επισκέπτες της Ελλάδας, όπου 

μπορούν να βρουν εύκολα και γρήγορα ταξιδιωτικές πληροφορίες, καθώς και πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για 

τουριστικά ζητήματα. 

Η Ελλάδα σήμανε την έναρξη της τουριστικής περιόδου νωρίς το 2022 για να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση και την 

έντονη δυναμική. Ο Ε.Ο.Τ. ξεκίνησε ειδικές καμπάνιες για την προβολή προορισμών της χώρας για χειμερινό τουρισμό 

και τουρισμό πόλεων και προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με κορυφαίους Tour Operators και αεροπορικές 

εταιρείες, εστιάζοντας στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. Αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες θα εκτελούν αυτό 

το καλοκαίρι 14 απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα από οκτώ μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών στο Διεθνές 

Αεροδρόμιο Αθηνών. 

Ο στόχος του Ε.Ο.Τ. ομοίως, είναι να διεισδύσει σε νέες αγορές στοχεύοντας σε υψηλού εισοδηματικού επιπέδου 

επισκέπτες, να προβάλει λιγότερο γνωστούς ελληνικούς προορισμούς και να αναπτύξει νέες μορφές τουρισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των: καταδυτικού, ήπιας περιπέτειας, κινηματογραφικού και διαφόρων δραστηριοτήτων 

υπαίθρου. Και όλα τα προαναφερθέντα, δίδοντας προτεραιότητα στην αειφόρο ανάπτυξη, διασφαλίζοντας τους 

φυσικούς πόρους της Ελλάδας και προστατεύοντας το περιβάλλον. Επιπλέον, ένας κύριος στόχος είναι η αναβάθμιση 

των σχετικών με τον τουρισμό υποδομών μας σε σημαντικούς προορισμούς, οι οποίες αφορούν σε λιμάνια, μαρίνες και 

δημόσια οδικά δίκτυα, όπως και o εκσυγχρονισμός των μεταφορών και των εγκαταστάσεων φιλοξενίας. 

Ο τομέας του ελληνικού τουρισμού αναπτύσσεται δυναμικά. Αντανακλά όχι μόνον τις προοπτικές της ελληνικής 

οικονομίας, αλλά επίσης την προσαρμοστικότητά του σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά, στις απαιτήσεις 

των επισκεπτών μας για υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, καθώς επίσης και σε ένα φιλικό για επενδύσεις 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Ο Ε.Ο.Τ. προσκαλεί τον κόσμο να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισμό, λαμβάνοντας 

υπόψιν τη σταθερότητα και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη δέσμευση της Κυβέρνησης για δημιουργία 

ενός φιλικότερου επενδυτικού περιβάλλοντος. 
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Ο κ. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe – HILL INTERNATIONAL δήλωσε ότι: ”Παρουσιάζεται 

μπροστά μας μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να αναβαθμίσει και να εξελίξει το τουριστικό μας προϊόν, σε 

συνδυασμό με την ενίσχυση / αναβάθμιση τουριστικών υποδομών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του κλάδου τα 

επόμενα χρόνια. 

Και αυτό γιατί; Αφενός, υπάρχουν σημαντικά έργα, διεθνούς εμβέλειας, τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη ή σε προχωρημένο 

στάδιο ωρίμανσης. Αφετέρου, υπάρχει αξιοσημείωτο pipeline έργων και δράσεων που περιλαμβάνονται ήδη στο Εθνικό 

Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης [Ελλάδα 2.0] και αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό. Ειδικότερα, το σχέδιο 

περιλαμβάνει πάνω από €4δισ σε κονδύλια για δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις τουριστικές υποδομές 

και που μπορούν να μεταμορφώσουν την χώρα, όπως τα κονδύλια για την Τουριστική Ανάπτυξη, για την αναβάθμιση 

και τον εκσυγχρονισμό των Νοσοκομείων, ηλεκτρική διασύνδεση νησιών και Πελοποννήσου, οπτικές ίνες σε νησιά, 

αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσης, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (που 

θα βελτιώσει την άνεση και την ασφάλεια των μετακινήσεων), τις Στρατηγικές Αναπλάσεις και πολλά άλλα. 

Σχετικά με τα «μεγάλα» έργα και άλλα έργα προβολής που είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, ενδεικτικά μόνο στην Αθηναϊκή 

ακτογραμμή είναι σε εξέλιξη ένα επενδυτικό προγράμματος άνω των €2.5 δισ για την ερχόμενη 5ετία-6ετία που 

περιλαμβάνεις projects όπως το Ελληνικό, το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Θέρετρο με Καζίνο (IRC), την κατασκευή της 

επέκτασης του Προβλήτα της Κρουαζιέρας στον Πειραιά, τον Πύργο του Πειραιά, την Μαρίνα Αλίμου, τα Αστέρια της 

Γλυφάδας και άλλα. Στη χερσόνησο του Αστέρα, συνεχίζεται το επενδυτικό πλάνο όπου μετά την εμβληματική 

αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων είναι σε πλήρη εξέλιξη οι κατασκευαστικές εργασίες για την επέκταση και 

αναβάθμιση της Μαρίνας της Βουλιαγμένης. Θα είναι μια μαρίνα παγκόσμιου βεληνεκούς, ενδεχομένως και η πιο 

«ελκυστική» στην Ανατολική Μεσόγειο , με δυνατότητα υποδοχής 59 σκαφών περιλαμβανομένων super και mega 

yachts. 

Βεβαίως όταν μιλάμε για τουριστικές υποδομές, οι βασικές πύλες εισόδου στη χώρα και η ραχοκοκαλιά των υποδομών, 

είναι τα αεροδρόμιά μας. Μετά την κορυφαία επένδυση της Fraport Greece στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, η 

επόμενη μεγάλη επένδυση σε αεροδρόμιο είναι το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ηρακλείου της Κρήτης στο Καστέλι 

(ΝΔΑΗΚ). Ένα έργο παραχώρησης μέσω ΣΔΙΤ, μια επένδυση άνω των €500Μ ευρώ, με σύγχρονο βιοκλιματικό σχεδιασμό 

που στοχεύει σε πιστοποίηση κατά LEED του τερματικού σταθμού, που θα μπορεί να εξυπηρετεί πάνω από 18εκ επιβάτες 

ανά έτος. Παρά την κρίση λόγω COVID, οι μελετητικές και κατασκευαστικές εργασίες εξελίσσονται παράλληλα, ενώ λόγω 

της πανδημίας δόθηκε η δυνατότητα επαναξιολόγησης κρίσιμων παραμέτρων για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού 

και της μελλοντικής λειτουργίας του αεροδρομίου. 

Kοιτώντας πάντα τη μεγάλη εικόνα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η Ελλάδα έχει διανύσει μια αξιοσημείωτη 

διαδρομή προόδου σε σχέση με την περασμένη δεκαετία ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει κυριολεκτικά ταχύτητα. 

Οι ρυθμοί στα έργα έχουν ενταθεί και τα επόμενα χρόνια θα είναι καταιγιστικοί. Πράγματι, το πλέγμα των δράσεων που 

προγραμματίζονται να υλοποιηθούν είναι επιθετικό, όμως είναι πραγματικό και η μεγάλη πρόκληση πλέον θα είναι το 

“execution”, η εκτελεστική ικανότητα δηλαδή από το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα για την επιτυχή υλοποίησή του. 

Έχοντας ζήσει μέσω της παρουσίας μας στον κλάδο των υποδομών την μετεξέλιξη της χώρας και γνωρίζοντας την 

ευρύτερη δυναμική που αναπτύσσεται στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, μέσω και της σταδιακής εδραίωσης μια 

άλλης νοοτροπίας στη νέα γενιά και πνεύματος συνεργασίας, αυτή η ευκαιρία δεν θα πάει χαμένη.” 

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. 
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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. 

 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). 
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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 εδωσε συνέντευξη στους Financial Times & Wall Street Journal. 

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

εξής Διεθνή Media παρουσιαζοντας 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 

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 
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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 πλαισωμένοι 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) 

• 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 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
• AVIS Greece 

• Eldorado Gold 

• EY 
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• 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 

• 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. 
 

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

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 
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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 

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. 
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