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21 Ενότητες – 76 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 Υορκη,  12 Δεκεμβρίου, 2022 
 

Με κεντρικό θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία,  εξαιρετική 
συμμετοχή και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας, το Ετήσιο 
Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο “Sustaining Growth & Investment Momentum” την Παρασκευή, 
9 Δεκεμβρίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες 
και Οργανισμούς. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και 
Δημόσιας Διπλωματίας – Υπουργείο Εξωτερικών, υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, 
απολαμβάνοντας την υποστήριξη κορυφαίων χορηγών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η  «JP MORGAN» και η «TEN 
Ltd (Tsakos Energy Navigation)». 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. Η ατζέντα περιλάμβανε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που κάλυψαν εξαιρετικοί ομιλητές. 

 

 

Photos: https://forums.capitallink.com/greece/2022/photos_event.html 
  

Agenda : https://forums.capitallink.com/greece/2022/agenda.html  
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

GREEK BANKING SECTOR  
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ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:  GREEK BANKING SECTOR – GROWTH & DEVELOPMENT OUTLOOK 
 
Συντονιστής: κ. Georgios Papadimitriou, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and 
Southeastern Europe & Central Asia - EY  
 
Ομιλητές: 

 κ. Lazaros A. Papagaryfallou, General Manager/CFO - Alpha Bank 

 κ. Jean-Sebastien Dietsch, Global Head of FIC Corporate Finance - BNP Paribas 

 κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board - European Central Bank 

 κ. George Zanias, Chairman of the Board of Directors – Eurobank S.A. 

 κ. Gikas Hardouvelis, Chairman - National Bank of Greece 

 κ. Euan Robertson, Partner - Oliver Wyman 
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Ο  κ. Georgios Papadimitriou, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and 
Southeastern Europe & Central Asia - EY, τόνισε: “Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας, στη διάρκεια της τελευταίας 
δεκαετίας, απέδειξε ότι διαθέτει ανθεκτικότητα, αλλά και προσαρμοστικότητα. Σήμερα, με ισχυρή κεφαλαιακή 
επάρκεια, και ενισχυμένος από τα διδάγματα του παρελθόντος, ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που 
δημιουργεί το αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον και να στηρίξει αποτελεσματικά τον μετασχηματισμό της ελληνικής 
οικονομίας.”   
 
Ο κ. Lazaros A. Papagaryfallou, General Manager/CFO - Alpha Bank, τόνισε: “Κατά την ομιλία του, ο κ. Λάζαρος 
Παπαγαρυφάλλου, CFO του Ομίλου Alpha Bank, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα μετασχηματίζεται σε 
έναν οργανισμό με ανανεωμένο σκοπό που δρα ως καταλύτης προόδου, τόνισε: «Στην Alpha Bank, θεωρούμε ότι ο 
Μετασχηματισμός είναι μία καθοριστική και προς όλα τα επίπεδα αλλαγή στην νοοτροπία και τον τρόπο λειτουργίας 
μας. Μέχρι στιγμής, το ταξίδι του μετασχηματισμού μας είναι πολυδιάστατο και απόλυτα συμπεριληπτικό, καθώς οι 
πολυάριθμες αλλαγές που ήδη υλοποιούνται αγγίζουν κάθε πτυχή της λειτουργίας, της απόδοσης και της 
διακυβέρνησης της Τράπεζας, με έμφαση στους πυλώνες της πελατοκεντρικής ανάπτυξης, της βελτίωσης του 
λειτουργικού μοντέλου και της ενίσχυσης της οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Οι επιτυχίες που έχουμε σημειώσει 
στο μέτωπο της απομείωσης των ΜΕΑ, στην ενίσχυση της κεφαλαιακής μας βάσης, στη νέα και καθολικά αποδεκτή 
στρατηγική μας και στο λειτουργικό μοντέλο IT που εισαγάγαμε, σε συνδυασμό με μία σειρά πρωτοβουλιών για την 
ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Ανθρώπων μας, αποδίδουν πλέον καρπούς, δίνοντας νέα πνοή στην 
Τράπεζά μας, η οποία βρίσκεται σε πολύ καλή θέση να ανταποκριθεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
Πελατών της και να συνεχίσει να είναι ο κορυφαίος χρηματοδότης των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Για εμάς στην Alpha Bank, ο Μετασχηματισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απλή υλοποίηση έργων ή 
διεργασιών - είναι η νοοτροπία να προκαλούμε τους εαυτούς μας και να παραμένουμε σε μία κατάσταση συνεχούς 
αλλαγής, ενώ το μεγαλύτερο όφελος από το ταξίδι μετασχηματισμού μας μέχρι σήμερα είναι το ότι έχουμε πραγματικά 
κατανοήσει τι χρειάζεται για να το κάνουμε αυτό, γεγονός που κάνει τα επόμενα βήματα πιο εύκολα στη σύλληψη, τον 
σχεδιασμό και την εκτέλεση, ενώ παράλληλα καθιστά την ανάληψη ευθύνης μέρος της διαδικασίας ανάπτυξής μας. Το 
ταξίδι, υπό αυτή την έννοια, είναι εξίσου σημαντικό με τον προορισμό».” 
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Η κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board - European Central Bank, τόνισε: “Η κα Elizabeth McCaul, 
μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σημείωσε ότι το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταβάλει 
αξιοσημείωτη και αξιέπαινη προσπάθεια για τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) τους από 49% 
τον Ιούνιο του 2017 σε 10% τον Ιούνιο του 2022. Η κα McCaul τόνισε ότι αυτή η σημαντική εξυγίανση του ισολογισμού, η 
οποία, παρά τις προκλήσεις, έχει επιταχυνθεί ουσιαστικά από το 2021, ήταν δυνατή κυρίως χάρη στις τιτλοποιήσεις μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) που πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του προγράμματος Ηρακλής. «Ως 
αποτέλεσμα», πρόσθεσε, «όλα τα τιτλοποιημένα δάνεια βρίσκονται εκτός του τραπεζικού συστήματος υπό τη 
διαχείριση φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου που ενσωματώνεται στις 
τιτλοποιήσεις αυτές, και δεδομένου ότι τα δάνεια παραμένουν εντός της οικονομίας, απαιτείται επαγρύπνηση έτσι ώστε 
να αποφευχθεί η επανεμφάνισή τέτοιων ανοιγμάτων έμμεσα στους ισολογισμούς των τραπεζών». Η κα McCaul τόνισε 
επίσης ότι η ΕΚΤ συνεχίζει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα στο τρέχον 
αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον και τους γεωπολιτικούς κινδύνους, καθώς και στην ενθάρρυνση των τραπεζών να 
αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες διαρθρωτικές ευπάθειες. Τέλος, εξήγησε ότι η έμφαση που αποδίδει η εποπτεία στον 
χρηματοπιστωτικό κίνδυνο για τις ελληνικές τράπεζες αφορά μεταξύ άλλων τον αντίκτυπο του πληθωριστικού σεναρίου 
και των υψηλότερων επιτοκίων, την απόδοση των πιστωτικών χαρτοφυλακίων δεδομένου του ύψους των μέτρων 
κρατικής στήριξης που εξακολουθούν να εφαρμόζονται, την παρακολούθηση των στρατηγικών μείωσης των NPE καθώς 
και την αξιολόγηση των προτύπων αναδοχής πιστώσεων των ιδρυμάτων για νέα δάνεια.” 

 
 
Ο κ. George Zanias, Chairman of the Board of Directors – Eurobank S.A., τόνισε: Έχοντας ουσιαστικά επιλύσει το 
πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούν τη νέα αναπτυξιακή φάση της 
ελληνικής οικονομίας. Η καθαρή πιστωτική επέκταση το 2022 πλησιάζει ένα διψήφιο ποσοστό αύξησης, το οποίο 
αποδίδεται κυρίως σε πιστωτική επέκταση σε επιχειρήσεις καθώς ο τομέας των νοικοκυριών ακόμη αντιμετωπίζει 
προβλήματα που δημιουργήθηκαν την περίοδο της κρίσης χρέους. Μια πρόσφατη μελέτη της Eurobank ταυτοποιεί: τον 
ενεργειακό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις υποδομές, τον τουρισμό και τις αστικές 
αναπλάσεις, την βιομηχανία, ως τους πέντε τομείς της οικονομίας στους οποίους θα γίνουν επενδύσεις 38 δις ευρώ 
περίπου τα επόμενα χρόνια περιορίζοντας το σημαντικό επενδυτικό κενό το οποίο υπάρχει. Η Eurobank χρηματοδοτεί 
σημαντικό τμήμα αυτών των επενδύσεων με καθαρή χρηματοδότηση 2.5-3 δις μόνο μέσα στο 2022. Η πιστωτική 
επέκταση έχει δυνατότητες σημαντικής περαιτέρω αύξησης μέχρι να φτάσει τα επίπεδα δανεισμού σε παρόμοιες χώρες 
της Ευρωζώνης καθώς σήμερα τα εξυπηρετούμενα δάνεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 
ανέρχονται σε 105 δις ευρώ περίπου ήτοι σε 55% περίπου του ΑΕΠ. Σταδιακά, η ζήτηση στον τομέα των νοικοκυριών 
αναμένεται να αυξηθεί και να προσθέσει στην πιστωτική επέκταση. Οι διαχειριστές των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
επίσης, υπολογίζουν πως 10 δις περίπου από τα δάνεια που βρίσκονται στην κατοχή τους θα εξυγιανθούν και θα 
επιστρέψουν εξυπηρετούμενα στον τραπεζικό τομέα τα επόμενα 2-3 χρόνια αλλά περισσότερος χρόνος θα απαιτηθεί 
για να ολοκληρωθεί η προσαρμογή στα υπόλοιπα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 
 
Αναφορικά με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά την προσεχή περίοδο που κυριαρχούν υψηλή 
αβεβαιότητα-υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού-υψηλά επιτόκια, αναμένεται μια σχετικά περιορισμένη αύξηση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων για τα οποία οι τράπεζες ήδη παίρνουν κάποιες επιπλέον προβλέψεις. Δεν αναμένονται 
ωστόσο, μεγαλύτερα προβλήματα καθώς: οι ελληνικές τράπεζες έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, οι ισολογισμοί έχουν «καθαρίσει» από οριακές περιπτώσεις δανειοληπτών κύρια 
κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, η τρέχουσα κερδοφορία αναπληρώνει τυχόν απώλειες κεφαλαίων, ενώ συγχρόνως 
υπάρχει στη χώρα ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και δημοσιονομική στήριξη. 
 
Ο κ. Gikas Hardouvelis, Chairman - National Bank of Greece, τόνισε: ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι ενεργειακές 
προκλήσεις θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν κομβικό ρόλο  στις μακροοικονομικές εξελίξεις τα επόμενα δύο-τρία 
χρόνια και ότι η βασική μεταβλητή, που πρέπει να παρακολουθείται, είναι ο πληθωρισμός. Η νομισματική πολιτική είναι 
σήμερα πιο περιοριστική, επαναφέροντας τα επιτόκια σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, συμβατά με τους ιστορικούς τους 
μέσους όρους, ενώ η δημοσιονομική πολιτική σε επίπεδο Ευρωζώνης δεν έχει πολλά περιθώρια ελιγμών λόγω των 
αυξημένων επιπέδων δημόσιου χρέους, που άφησε πίσω της η πανδημία.  
 
Στις περισσότερες χώρες ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα είναι χαμηλός ή και αρνητικός το 2023.  Ωστόσο, η Ελλάδα 
παραμένει ανθεκτική, με τον 3ο ή 4ο μεγαλύτερο αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, 1,8%.  Η οικονομία 
της διατηρεί ισχυρή δυναμική και υψηλά αποθέματα ρευστότητας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, ενώ 
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) προσφέρει ένα αναπτυξιακό μαξιλάρι ασφαλείας. Η ανάπτυξη βασίζεται 
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σε ένα διαφοροποιημένο και ευρύ φάσμα παραγόντων, που συμπεριλαμβάνει όλες τις υγιείς επιχειρήσεις, που 
επέζησαν της πολυετούς εγχώριας οικονομικής κρίσης.  
 
Ο κ. Χαρδούβελης αναφέρθηκε στην εξαμηνιαία έρευνα για την ελληνική επιχειρηματικότητα της Εθνικής Τράπεζας, που 
διεξάγεται τα τελευταία 14 χρόνια, και δείχνει ότι υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ακόμα και μεταξύ των ΜμΕ, 
με το 86% να σχεδιάζει επενδύσεις για τα επόμενα πέντε χρόνια, εν μέρει λόγω των ευκαιριών που προσφέρει το ΤΑΑ.  Η 
έρευνα δείχνει μια ξεκάθαρη αντιστροφή της τάσης σε σχέση με 5 χρόνια νωρίτερα. 
 
Το μακροοικονομικό περιβάλλον του 2023 ενδέχεται να επιβραδύνει προσωρινά τον ρυθμό αύξησης της ζήτησης για 
νέες χορηγήσεις και να αυξήσει τον πιστωτικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Εντούτοις, οι ελληνικές τράπεζες 
είναι πλέον αρκετά ισχυρές τόσο από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας όσο και ρευστότητας, προσφέροντας άφθονο 
νέο δανεισμό με λογικά επιτόκια, βοηθώντας έτσι την οικονομία να γίνει πιο παραγωγική.  Η ισχύς αυτή των τραπεζών 
βασίζεται σε σειρά παραγόντων, όπως: 1) η συρρίκνωση του αποθέματος των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο αριθμό 
για πρώτη φορά από το 2009, 2) η ισχυρή επαναλαμβανόιμενη κερδοφορία, 3) ο χαμηλός λόγος δανείων προς 
καταθέσεις (<60%), 4) οι επενδύσεις σε νέα πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών 
τους, και οι συνεργασίες τους με εταιρείες fintech, 5) οι βέλτιστες πρακτικές τους σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, 
και 6) η μακροπρόθεσμη πελατοκεντρική στρατηγική τους. 
 
 
Ο κ. Euan Robertson, Partner - Oliver Wyman, τόνισε: ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει υποστεί μια αξιοσημείωτη 
αναδιάρθρωση σε σχέση με την αφετηρία του τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, οι ισολογισμοί έχουν πλέον εξυγιανθεί, 
υποβοηθούμενοι από τις ευνοϊκές νομισματικές συνθήκες καθώς και τις κρατικές ενισχύσεις, αφήνοντας τις Τράπεζες σε 
θέση να επικεντρωθούν στον ρόλο τους ως χρηματοδότες της πραγματικής οικονομίας. Ομοίως, σημαντική πρόοδος έχει 
επιτευχθεί στον έλεγχο του κόστους, καθιστώντας τις ελληνικές τράπεζες σε ευνοϊκή θέση σε σχέση με τις αντίστοιχες 
Ευρωπαϊκές. Για τους συνεργάτες των τραπεζών σε συγκεκριμένα ζητήματα, είναι σαφές ότι έχουν δημιουργηθεί πιο 
ανταποκρινόμενοι και εστιασμένοι οργανισμοί, με προηγμένες αποφάσεις όσον αφορά τα λειτουργικά μοντέλα που 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων τους καθώς και βελτιωμένους μηχανισμούς μέτρησης και αναφοράς της 
δημιουργίας οικονομικής αξίας. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειώσουμε και τα στοιχεία στα οποία πλεονεκτούν οι 
ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές – και πιο συγκεκριμένα τη διατήρηση των επιτοκίων αγοράς 
σε σχετικά καλά επίπεδα. Ωστόσο, υπάρχουν μελλοντικές προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
περαιτέρω ψηφιοποίηση και τη πρωτοπορία στην αμοιβαιοποίηση, δεδομένης της δομής της αγοράς και της αυξημένης 
χρήσης των analytics, ιδιαίτερα στην λιανική τραπεζική. Οι μελλοντικές προκλήσεις για τις ελληνικές Τράπεζες, 
περιλαμβάνουν την έλλειψη πλήρους ανάκαμψης στη λιανική ζήτηση και τον μεγάλο όγκο εργασίας που εναποθέτεται 
στα τμήματα πληροφορικής των τραπεζών, δεδομένης της πρόκλησης για περαιτέρω ψηφιοποίηση και του κινδύνου 
επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών οι οποίες είναι κρίσιμες για τους δανειολήπτες, ιδιαίτερα για τα 
νοικοκυριά που βρίσκονται ευάλωτα έπειτα από μια σειρά απαιτητικών χρόνων. 
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Ο κ. Panos Katsambas, Global Co- Lead Financial Industry Group, Partner - Reed Smith 
LLP, τόνισε: “We are very excited to welcome such a distinguished panel to discuss the international investor perspective 
relating to Greece – a country that has recovered tremendously and seen foreign direct investment grow year after year 
across several sectors.  Indeed, Greece is no longer a destination for non-performing loans or distressed investments, but 
in In the last few years we have seen investment in energy (including renewables), infrastructure, real estate, hospitality, 
pharma & health, technology, fintech, logistics and financial services. More importantly, Greece is attracting international 
investors with different profiles – private equity, corporate powerhouses (like Amazon and Microsoft), sovereign wealth 
funds, family offices, and entrepreneurs, across several sectors, asset classes and strategies. The panel examined the scope 
and breadth of what made Greece so attractive in recent years, specific transactions and investments, examples of 
successful investor exits, where future opportunities are, and the overall outlook for Greece given recent current events. 
While the global macro environment has changed dramatically from the previous Capital Link event, Greece appears to be 
in a position to navigate the challenges ahead and maintain the positive momentum.” 
 
Ο κ. Dimitrios Athanasopoulos, Group Managing Director - AXIA Ventures Group Ltd, τόνισε: “Η πορεία που έχει 
διαγράψει η χώρα παρά την πανδημία και τις αντιξοότητες που έχει προκαλέσει η σημερινή παγκόσμια κατάσταση είναι 
μοναδική. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο να ξανασταθεί η Ελλάδα στα πόδια της έχοντας πιο δυνατές ρίζες από ποτέ, και 
αυτό είναι εμφανές σε κάθε πτυχή της ελληνικής οικονομίας. Οι μεταρρυθμίσεις και η αναμόρφωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος που έχει πετύχει η κυβέρνηση επέτρεψαν επενδύσεις που δεν θα ήταν ποτέ δυνατές 
στο παρελθόν. Είμαστε μονάχα στην αρχή αυτού που πρόκειται να έρθει. Στον προϋπολογισμό του 2023 που 
υποβλήθηκε στη Βουλή πριν από δύο εβδομάδες, οι εκτιμήσεις για την αύξηση του ΑΕΠ αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω 
από 5,3% σε ετήσια βάση σε 5,6% για το 2022, ενώ ο ΟΟΣΑ αναμένει 6,7%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 
Ταυτόχρονα, οι προοπτικές για το 2023 δείχνουν μια επιβράδυνση λόγω του πληθωρισμού και των τιμών της ενέργειας, 
αλλά παρόλα αυτά παραμένουμε σε θετικό έδαφος όταν η πλειοψηφία της Ευρώπης οδεύει προς συρρίκνωση του ΑΕΠ. 
Οι αποτιμήσεις των ελληνικών εταιρειών παραμένουν πολύ ελκυστικές έναντι των ομοτίμων τους στην ΕΕ και γι' αυτό 
βλέπουμε όλο και περισσότερα θεσμικά κεφάλαια και στρατηγικούς επενδυτές να τοποθετούνται στη χώρα πριν τον 
επόμενο μεγάλο καταλύτη που θα είναι η κατάκτηση της Επενδυτικής Βαθμίδας. Η Ελλάδα για πρώτη φορά χαίρει 
ενδιαφέροντος από επενδυτές με χαμηλότερο κόστος κεφαλαίων όπως κρατικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, private 
equity και στρατηγικά κεφάλαια. Το μέγεθος των εισροών είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει δει η Ελλάδα εδώ 
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και δεκαετίες και αρκετό για να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη επίδραση στην αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας. 
Εκτός από τα σημαντικά στρατηγικά ακίνητα στα οποία βλέπουμε όλους τους παγκόσμιους πρωταθλητές να σπεύδουν 
να συμμετάσχουν, υπάρχουν και σημαντικές ευκαιρίες μεσαίου ή μικρότερου μεγέθους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 
δημόσιο τομέα, απλά πρέπει να ξέρεις πού να κοιτάξεις.” 
 
Ο κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC, τόνισε: “Η Ελλάδα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αντοχή όσον 
αφορά την πρόοδο που έχει κάνει από πλευράς οικονομικής ανάκαμψης σε ένα αβέβαιο μακρο-οικονομικό περιβάλλον, 
όπως άλλωστε φαίνεται και από τις επιδόσεις των οικονομικών μεγεθών της χώρας για το 2022: 
 
«Αν και είναι αδύνατο για κάποιον να προβλέψει ποιο θα είναι το πλήρες αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία / η 
περίοδος αστάθειας που διανύουμε, θεωρούμε πως η Ελλάδα, δομικά, βρίσκεται σε μια τροχιά οικονομικής ανάκαμψης 
και βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα έχει περιορίσει τον συστημικό κίνδυνο σημαντικά, απέχει πλέον μιαν ανάσα από την 
πιστοληπτική διαβάθμιση investment grade, ενώ εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές για ορισμένους τομείς 
της οικονομίας, όπως τουρισμός, ακίνητα, ενεργειακή μετάβαση. Είναι σημαντικό πως, χάριν στις διαρθωτικές αλλαγές 
που έχει προωθήσει η κυβέρνηση, υπάρχουν πλέον τα θεμέλια – τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τοπικό 
επίπεδο – για να πλαισιώσουν αυτό το ταξίδι. 
 
Η CVC υποστηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια, έχοντας επενδύσει περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ σε ίδια κεφάλαια 
από το 2017 σε διάφορους κλάδους και εταιρείες στην Ελλάδα. Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας ήταν θετική και 
πιστεύουμε πως οι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές θα διαδραματίσουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια. Η CVC διατηρεί τη δέσμευση της προς τη χώρα να υποστηρίζει επιχειρηματίες, 
ομάδες και εταιρείες στο να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, να αναπτυχθούν βιώσιμα και να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία / ESG.» 
 
Η CVC είναι ένας από τους πιο ενεργούς θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει περισσότερα από 1,5 
δισ. ευρώ σε ίδια κεφάλαια από το 2017 σε διάφορους κλάδους και εταιρείες στην Ελλάδα, όπως: Hellenic Healthcare 
Group, Skroutz, Vivartia / Δωδώνη, D-Marin, Εθνική Ασφαλιστική και ΔΕΗ. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες 
όπου η CVC έχει γραφείο και παρουσία με αφοσιωμένη ομάδα.” 
 
Ο κ. Stelios Theodosiou, Managing Director - H.I.G. Capital, τόνισε: : Η Ελλάδα παρουσιάζει προοπτικές για σημαντική 
αύξηση του ΑΕΠ το 2022 (6,5%) και το 2023 (1,8%), σχεδόν το διπλάσιο και τριπλάσιο αντίστοιχα σε συγκρισή με το μέσο 
όρο της ΕΕ. Και αυτό παρά τις διάφορες αναταραχές της αγοράς, που προκλήθηκαν κυρίως από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, την επακόλουθη ενεργειακή κρίση και την πρόσφατη νομισματική πολιτική για την καταπολέμηση του 
συνεχώς αυξανόμενου πληθωρισμού. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιτύχει 
βιώσιμη ανάπτυξη η οποία υποστηρίζεται από τη σταθερή δομή του δημοσίου χρέους με μέση διάρκεια αποπληρωμής 
τα περίπου 28 χρόνια, τη σημαντική πρόσβαση στο πρόγραμμα NGEU (μεγαλύτερος δικαιούχος σα ποσοστό του ΑΕΠ σε 
ολόκληρη την ΕΕ), τη ριζική μείωση των κόκκινων δανείων εξασφαλίζοντας την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών 
τραπεζών, το υγιές επίπεδο χρέους του ιδιωτικού τομέα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημοσίων υπηρεσιών καθώς 
και το ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα της χώρας με στόχο την πλήρη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια μέσω 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο οίκος Fitch πρόσφατα 
αναθεώρησε τις οικονομικές προοπτικές για την Ελλάδα από σταθερές σε θετικές με την ερευνητική κοινότητα να 
αναμένει σε γενικές γραμμές την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023. 
  
Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων με προσιτό κλίμα και ευνοϊκή γεωγραφική δομή, η Ελλάδα βρίσκεται σε μοναδική θέση 
για να προωθήσει περαιτέρω τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
  
Η Ελλάδα θεωρείται ευρέως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη με ετήσια περίοδο που 
εκτείνεται έως και 200+ ημέρες. Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις ραχοκοκαλιές της ελληνικής οικονομίας, αγγίζοντας 
τους 34 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και αντιπροσωπεύοντας άμεσα το ~10% του ΑΕΠ της χώρας. Ο κλάδος του 
τουρισμού έδειξε ισχυρή ανθεκτικότητά την περίοδο μετά την πανδημία, με την εναέρια κυκλοφορία προς τους 
τουριστικούς προορισμούς και τα έσοδα από τον ευρύτερο χώρο της φιλοξενίας για τη φετινή σεζόν να ξεπερνούν τα 
επίπεδα του 2019 βοηθούμενα σε μεγάλο βαθμό από την πρόσφατη αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων της 
χώρας. Παρά την πρόσφατη θετική πορεία, ο κλάδος έχει πολύ δρόμο να διανύσει όσον αφορά την απαιτούμενη 
ανακαίνιση του υπάρχοντος ξενοδοχειακού προιόντος και την αναβάθμιση των υπηρεσιών. Απόδειξη του ισχυρού 
θεσμικού επενδυτικού ενδιαφέροντος και της ισχυρής εμπιστοσύνης στη μελλοντική προοπτική του κλάδου είναι το 
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γεγονός ότι η μεγαλύτερη συμφωνία στην Ευρώπη σε επίπεδο εξαγορών και συγχωνεύσεων στο τουρισμό το 2022 
πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. 
  
Όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, η Ελλάδα βρίσκεται σε στρατηγική θέση ως κύρια αρτηριακή ναυτιλιακή οδός 
μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η χώρα κατέχει το 18% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 
αποτελώντας τη βάση του κυρίαρχου της ρόλου στο παγκόσμιο εμπορικό χάρτη. Το λιμάνι του Πειραιά, στην Αθήνα, 
είναι το 5ο μεγαλύτερο στην Ευρώπη και ο σημαντικότερος κόμβος στη διαδρομή που συνδέει την Άπω Ανατολή με την 
Ευρώπη, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Μεταξύ του 2015 και του 2019, η απόδοσή της αυξήθηκε κατά 13% CAGR, 
ξεπερνώντας σημαντικά τους ευρωπαϊκούς ομολόγους της. Το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να γίνει το 3ο μεγαλύτερο 
στην Ευρώπη σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων έως το 2025. Παρά τη στρατιγική της σημασία στον εμπορικό χάρτη, η 
Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται των απαιτούμενων υποδομών για να ανταπεξέλθει την αυξανόμενη εμπορική ροή. Οι 
υπάρχοντες αποθηκευτικοί χώροι δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος (< 15% των εγκαταστάσεων παρέχουν λιγότερα 
από 45 χιλιάδες τ.μ.) αλλά ούτε τις δυνατότητες συγκριτικά με την αγορά για την παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης. Ο 
συγκεκριμένος κλάδος υποστηρίζεται απο σημαντικούς δομικούς παράγοντες αναμένοντας να συνεχίσει να προσελκύει 
επενδυτές που είναι διατεθιμένοι να συνεισφέρουν στην δημιουργία προϊόντος θεσμικών προδιαγραφών στον τομέα 
των logisticsβοηθώντας έτσι την ανταγωνιστική θέση της χώρας, ειδικά όταν συνυπολογίζεται η υψηλότερή απόδοση επί 
του δημόσιου χρέους σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.” 
 
Ο κ. Panos T. Xenokostas, Founder & CEO - ONEX Shipyards & Technologies Group, τόνισε: “O ναυπηγοεπισκευαστικός 
κλάδος στην Ελλάδα έχει μπει σε μια νέα δυναμική πορεία, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών. Αυτή η νέα 
πορεία προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες δίνοντας παράλληλα σημαντική ώθηση στις ελληνοαμερικανικές 
σχέσεις.  
Πριν από λίγο καιρό ολοκληρώσαμε τη συμφωνία εξυγίανσης και αναβίωσης των ναυπηγείων της Ελευσίνας, όπου το 
αμερικανικό επενδυτικό ταμείο (DFC), σε πρώτη φάση, συμμετέχει με χρηματοδότηση 102 εκατομμύρια ευρώ στην 
ONEX Elefsis Shipyards. Η απόφαση αυτή αποτελεί ψήφος εμπιστοσύνης στο επενδυτικό μας σχέδιο, αλλά και στις 
προοπτικές του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στη χώρα μας, όπου μαζί με ένα συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα που 
αγγίζει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να φέρουν το Ναυπηγείο Ελευσίνας στην κορυφή του κλάδου στην 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Στόχος μας, στην Ελευσίνα να αναπτυχθεί ένα βιομηχανικό και τεχνολογικό 
οικοσύστημα που θα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την εμπορική ναυτιλία, αλλά και την Εθνική Ασφάλεια, και 
μέσα από αυτό ο Όμιλος ΟΝΕΧ να εξελιχθεί σε κινητήρια δύναμη της προσπάθειας για την αναγέννηση του 
Ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.  
Η αρχή έγινε από τα Ναυπηγεία στο Νεώριο Σύρου, εκεί αποδείξαμε περίτρανα πως η Ελλάδα μπορεί να 
επαναβιομηχανοποιηθεί ναυπηγικά, και να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην ποντοπόρο ναυτιλία. 
Αποδείξαμε ότι μπορεί να σταθεί αντάξια στις προσδοκίες των Ελλήνων, δημιουργώντας μια κοιτίδα δημιουργίας και 
ανάπτυξης, για τα εθνικά μας συμφέροντα, στην ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 
Το σχέδιο για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας συνιστά μία ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα, η οποία έχει την 
ανάγκη την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων ώστε να καταφέρει να επανατοποθετηθεί με ανταγωνιστικούς όρους 
στην παγκόσμια αρένα, να στηρίξει τον αναπροσανατολισμό της εγχώριας οικονομίας σε υψηλής προστιθέμενης αξίας 
δραστηριότητες, και να δημιουργήσει νέο πλούτο για τη κοινωνία ώστε για να ισορροπήσει τις κοινωνικές αντιξοότητες 
που δημιουργήθηκαν ως απόρροια των τελευταίων κρίσεων (ενεργειακή, πληθωριστική, πανδημία κ.α.).  
Ο Όμιλος ΟΝΕΧ Shipyards & Technologies είναι εδώ, επενδύοντας στο brand Ελλάδα, και φέρνοντας πιο κοντά τις δύο 
ακτές του Ατλαντικού.” 
 
Ο κ. Costas Papamantellos, Chairman & CEO - RWE Renewables Hellas / Managing Director & Head of RWE Energy 
Transition Investments, τόνισε: “Ο κ. Κώστας Παπαμαντέλλος δήλωσε: «Βλέπουμε την Ελλάδα ως μια πολλά 
υποσχόμενη αγορά για επιπλέον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από το 2021 έχουμε ιδρύσει ελληνική θυγατρική με 
γραφεία στην Αθήνα. Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο και 
μέσω των ισχυρών μας συνεργασιών με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε φωτοβολταϊκά έργα αλλά και την HELLENiQ σε έργα 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, με την εμπειρία και τις γνώσεις μας, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να 
διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας. 
Με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες δημιουργήσαμε στα τέλη του περασμένου έτους μια κοινοπραξία μέσω της οποίας θα 
πραγματοποιήσουμε έως 2.000 MW φωτοβολταϊκών έργων. Είναι μια συνεργασία με ίσους όρους, όπου οι 
συμπληρωματικές δυνάμεις γίνονται παράγοντας επιτυχίας. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει συνεισφέρει σε φωτοβολταϊκά 
έργα ισχύος 940 MW τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του πρώην λιγνιτικού ορυχείου στο Αμύνταιο της Δυτικής 
Μακεδονίας. Πριν από λίγους μήνες, η RWE συνέβαλε στην κοινοπραξία με φωτοβολταϊκά έργα, παρόμοιου μεγέθους. 
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Τα έργα της κοινοπραξίας βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ενώ στα προηγμένα έργα η κατασκευή αναμένεται 
να ξεκινήσει εντός των επόμενων εβδομάδων. 
Με τη συνεργασία μας με την HELLENiQ Energy τον Ιούλιο του 2022, επεκτείνουμε το ηλιακό μας αποτύπωμα στην 
υπεράκτια αιολική ενέργεια. Μαζί με την HELLENiQ Energy στοχεύουμε να συνεργαστούμε για την ανάπτυξη, κατασκευή 
και λειτουργία αιολικών πάρκων στα ανοικτά των ελληνικών ακτών. Ο συνεργάτης μας συνεισφέρει την εκτεταμένη του 
εμπειρία στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και τη δέσμευσή του να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Εμείς ως RWE συνεισφέρουμε την εκτεταμένη τεχνική και εμπορική μας τεχνογνωσία από μια ιστορία 
άνω των 20 ετών στην υπεράκτια αιολική ενέργεια. Αυτή η συνεργασία αποκτά πρόσθετη σημασία υπό το φως του 
τρέχοντος στόχου της Ελλάδας για 2 GW υπεράκτιας αιολικής δυναμικότητας σε λειτουργία έως το 2030 τόσο για έργα 
σταθερού πυθμένα όσο και για πλωτά έργα». 

 

 
 
 

FORUM OVERVIEW 

“Sustaining Growth & Investment Momentum” 
Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 21 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 76 Ομιλητών 
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. O εντυπωσιακός αριθμός αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα 
αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού 
κλίματος αποφέρουν καρπούς. Η επιστροφή της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και στη 
διεθνή επενδυτική κοινότητα  είναι θεαματική, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα ανανεωμένο επενδυτικό 
ενδιαφέρον, το οποίο χαρακτηρίζεται τόσο από τις πολλές και νέες επενδυτικές δραστηριότητες που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί, όσο και από το ευρύ πεδίο που έχει δημιουργηθεί για συνεχή ανάπτυξη και προσέλκυση καινούριων 
επενδύσεων.  
 

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές απηύθυνε μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο,  ο Πρωθυπουργός της 
Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”.   
 

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 κ. Nikos Stathopoulos, Chairman of Europe -  
BC Partners, ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα. 
 

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : ο κ. Γιάνος Κοντόπουλος, CEO - ATHEX Group, ο Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President 
& CEO - TEN Ltd., και ο κ. Takis Georgakopoulos, Global Head of Payments, Managing Director - JP Morgan. 
 

 
One-On-One Συναντήσεις 

Το Συνέδριο παρείχε 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: τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. 
Μιχάλη Αργυρού, Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων • τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
κ. Άδωνι Γεωργιάδη • τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη • τον Υπουργό Ενέργειας κ. 
Kωνσταντίνο Σκρέκα. 

 
 

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 
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παραβρέθηκαν στο Συνέδριο.  Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σταϊκούρας έδωσε συνέντευξη στο Bloomberg. Ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Kώστας Σκρέκας, έδωσε συνέντευξη στην Wall Street Journal – WSJ. 

TEΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ 
«2022 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD» 

 

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο που άνοιξε με καλωσόρισμα από τον κ. Edward Mermelstein - New York City’s 
Commissioner for International Affairs, ο οποίος εκπροσωπώντας τον Eric Adams, Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, υποδέχθηκε τους 
συμμετέχοντας στο δείπνο.  
Εισαγωγικά σχόλια έκανε ο κ. John Kalafatis, CEO - NU Boyana Hellenic Film Studios. 
Στη συνέχεια, τις Κύριες ομιλίες έκαναν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο κ. Γιάννος 
Κοντόπουλος, CEO – ATHEX Group. 
Κατά τη διάρκεια του δείπνου τιμήθηκε ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Managing Partner - EY Greece, με το “2022 Capital Link 
Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.  
Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, General Manager/CFO – Alpha Bank, προλόγισε τον κ. Πάνο Παπάζογλου, Managing 
Partner - EY Greece που έκανε κεντρική ομιλία. 

 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ  : 

 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange & Athex Group 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας – Υπουργείο 

Εξωτερικών • ΥΠΟ THN ΑΙΓΙΔΑ: του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ: 

Κύριοι Χορηγοί: JP Morgan • Η Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd., είναι Κύριος Χορηγός του Συνεδρίου τα τελευταία 14 

χρόνια. 

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Nomura 

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • AXIA Ventures Group • Eurobank • Greek National Tourism Organisation (GNTO) • 

HELLENiQ ENERGY Holdings • National Bank of Greece • Qualco Group • Reed Smith 

Χορηγοί: Saplegal - A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Aegean Airlines • Ambrosia Capital • Bernitsas Law • 

COSTAMARE • DLA Piper • ELLAKTOR S.A. • Ethiniki Insurance • Athens Water Supply & Sewage Company SA (EYDAP) • 

GEK Terna Group • Lambadarios Law Firm • LAMDA Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners 

Attorneys • Milbank • NN Hellas • Oliver Wyman • ONEX Shipyards & Technologies Group • Opap • OTE Group of 

Companies • POTAMITISVEKRIS • Public Power Corporation – PPC • PRODEA Investments • SAVILLS HELLAS • Trastor REIC 

Υποστηρικτές Χορηγοί: Brookstreet Equity Partners • Calamos Investments • DECA Investments • Dimand SA • Eldorado 

Gold • EOS Capital Partners • Euroseas Ltd • Eurodry Ltd • Flott & Co. PC • Jacobs • Moussas Law Firm 

Με την υποστήριξη των εταιρειών: BC Partners • CVC • DBRS Morningstar • Hotel Investment Partners (HIP) • RWE Energy 

Transition Investments 

Breakfast Sponsor: Arabatzis 

Χορηγός dinner: Nu Boyana Hellenic Film studios (NBH) 

Χορηγός cocktail: Navios Maritime Partners 
 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:   

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας -Υπουργείο 

Εξωτερικών • ΥΠΟ THN ΑΙΓΙΔΑ: του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη • Γραφείο Εμπορικών Υποθέσεων - 

Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Νέα Υόρκη  

• AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 • American Hellenic Institute (AHI) • Cyprus - US Chamber of Commerce • Endeavor • 

European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management Association (EFM) • HMS – 

Hellenic Medical Society of New York • Hellenic Professional Women Inc. • Hellenic American Bankers Association – HABA 

• Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women's Council (HAWK) • Hellenic Lawyers Association  

• The Hellenic Initiative • Leadership 100 • World Hellenic Inter-Parliamentary Association (PADEE-WHIA) 
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Official TV Media Partner: Ant1 • Ant1 Satellite  

Digital News Media Partner – ΑΠΕ: Athens - Macedonian News Agency 

Greek Print & Digital News: 

 ΤΟ BHMA – ΤΑ NEA – in – ot.gr 

 AllAboutShipping.co.UK • Banking News • Greek Business File • Oikonomiki Epitheorisi • World Energy News 

Greek American Media:  

 Εθνικός Κήρυξ – The National Herald  

 Hellas Journal By Mignatiou.Com • Greek Reporter • Hellenic News of America  

 Αναμνήσεις • Hellenic DNA • GreεεkNews USA.com 

Greek American Supporting Television Partner: New Greek TV 

************* 
 
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 & Βικτώρια Τσουκαλά 
Τηλ. +30 210 6109800 
Email : athensoffice@capitallink.com ;  marketing@capitallink.com ; 
 
Ή επισκεφθείτε: 

https://forums.capitallink.com/greece/2022/agenda.html 
www.capitallink.com   
www.capitallinkforum.com  
 
 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK  

Η Capital Link με έδρα τη Νέα Υόρκη δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας 
(Investor Relations & Financial Communications) παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στον 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. Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά Συνεδρίων και webinars, τα 
οποία επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα, στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία,  στα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως όπως: 
στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Όσλο, στο Αμβούργο, στην Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη, στο Τόκυο, και στο 
Χόνγκ Κόνγκ και όλα φημίζονται διότι παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και 
δικτύωσης. Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange. Με έδρα τη Νέα Υόρκη η Capital Link έχει παρουσία στο Λονδίνο, την 
Αθήνα και το Όσλο. 

mailto:obornozi@capitallink.com
mailto:ebej@capitallink.com
mailto:athensoffice@capitallink.com
https://forums.capitallink.com/greece/2022/agenda.html
http://www.capitallink.com/
http://www.capitallinkforum.com/

