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Διαδικτυακή διάσκεψη για Αυστραλούς επιχειρηματίες με την Εντεταλμένη Σύμβουλο 

του Enterprise Greece, κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου 

 

Διαδικτυακή διάσκεψη για Αυστραλούς επιχειρηματίες με αντικείμενο την ελληνική οικονομία 
και το εξωτερικό εμπόριο της χώρας μας πραγματοποιήθηκε στις 23.08.2021 με κεντρική 
ομιλήτρια της εκδήλωσης την Εντεταλμένη Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Enterprise Greece κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου.  

Στην διάσκεψη, η οποία ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Σύδνεϋ και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αυστραλίας 
το οποίο παρείχε και την ψηφιακή υποδομή, συμμετείχαν 86 Αυστραλοί και Ελληνοαυστραλοί 
επιχειρηματίες και εξέχοντα μέλη της ομογένειας. 

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, κ. Bill 
Papastergiadis, ο Διευθυντής της Ελληνικής Λέσχης Σύδνεϋ, κ. John Kikilas, εκπρόσωποι των 
Πανεπιστημίων Swinburne University of Technology, Melbourne University, Central University 
of Finance and Economics, University of Wollongong, Victoria University, καθώς και 
εκπρόσωποι των εφημερίδων Ελληνικός Κήρυκας, Νέος Κόσμος, Greek City Times και του 
ραδιοφωνικού σταθμού Radio ENA.  

Από πλευράς επιχειρήσεων, επισημαίνεται μεταξύ άλλων την παρουσία υψηλόβαθμων 
στελεχών των τραπεζών ANZ, Commonwealth Bank, Delphi Bank και Westpac, του 
επενδυτικού ταμείου Prime Super, των εισαγωγικών εταιρειών Exemplar, Foodheads, Stambos 
Group, των εταιρειών Deloitte, IAG, iQ Group Global, Australia Post, Intralot Australia, Alumil 
Oceania, Andrews Transport, της αεροπορικής εταιρείας Scoot και του ταξιδιωτικού 
πρακτορείου Greece and Mediterranean Travel Centre. 

Την εκδήλωση προλόγισε η Προϊσταμένη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σύδνεϋ, κα Κάτια Γκίκιζα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, με αναφορά στις 
διμερείς οικονομικές σχέσεις και την ταχέως ανοδική τάση του όγκου εμπορίου μεταξύ Ελλάδας 
και Αυστραλίας. Αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην εξαιρετικά θετική πορεία των ελληνικών 
εξαγωγών, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 7% εντός του 2020 (παρά την 
πανδημία και παρά την αντίθετη τάση των συνολικών εξαγωγών των κ-μ ΕΕ που μειώθηκαν 
κατά 6% το ίδιο διάστημα) και περαιτέρω αύξηση 7,9% εντός του α΄ εξαμήνου του 2021. 

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Enterprise Greece, κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου αναφέρθηκε 
στις πρόσφατες θετικές επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγών παγκοσμίως και το μεγάλο εύρος 
των τομέων στους οποίους η χώρα μας παράγει διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα, όπως η 
τεχνολογία, τα καταναλωτικά αγαθά, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες. Η κα Αλεξανδροπούλου 
αναφέρθηκε στην στήριξη που παρέχει η Enterprise Greece στις ελληνικές εταιρείες που 
ενδιαφέρονται για τις διεθνείς αγορές, μέσω σεμιναρίων, προωθητικών δράσεων και 
αναζήτησης διεθνών συνεργασιών, καθώς και στην συνεργασία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
συναλλαγών eBay για την διευκόλυνση των Ελλήνων εξαγωγέων στην προσέγγιση των 
διεθνών καταναλωτών. Τέλος, η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Enterprise Greece αναφέρθηκε 
στο ζήτημα της σύναψης Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και 
Αυστραλίας το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνοαυστραλιανή παροικία και επιβεβαίωσε 
ότι η χώρα μας αναγνωρίζει την σημασία της Συμφωνίας και τα πολλαπλασιαστικά της 
αποτελέσματα στην περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής και εμπορικής συνεργασίας των δύο 
χωρών και δρα συντονισμένα προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής τοποθέτησης της κας Αλεξανδροπούλου ακολούθησε 
χρόνος ερωταπαντήσεων με θερμή συμμετοχή του ακροατηρίου. 

Σημειώνουμε ότι η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: 

https://us02web.zoom.us/rec/share/UIP4OnCL6PoTgRh_Fr-pe2Pd1iHrQ0ZY20f_DEw_dv-
8HFkSroU2i_F61Hke6ix2.LuyzI36nCHV5DVA- 

Στο πλαίσιο των ενεργειών follow-up της εκδήλωσης, απεστάλη ευχαριστήρια επιστολή στους 
συμμετέχοντες, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας για την περαιτέρω διερεύνηση των 
δυνατοτήτων συνεργασίας, καθώς και τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της βιντεοσκοπημένης 
διάσκεψης, προκειμένου να διαμοιραστεί και σε επαφές των παρευρισκόμενων που 
ενδεχομένως επιθυμούσαν, αλλά δεν είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την 
τηλεδιάσκεψη ζωντανά. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ συνέβαλε στον πολλαπλασιασμό του επικοινωνιακού αντικτύπου της 
διοργάνωσης με την προσέγγιση των σημαντικότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης της 
ομογένειας για την παραγωγή σχετικών δημοσιευμάτων. Αποτέλεσμα αυτής της 
επικοινωνιακής προσπάθειας ήταν η δημοσίευση δύο άρθρων στα ομογενειακά μέσα πριν από 
την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ενώ, μετά την πραγματοποίηση της διάσκεψης, 
δημοσιεύθηκαν τέσσερα άρθρα σχολιασμού των εργασιών της, τα οποία παρουσιάζουν, τόσο 
την ίδια την εκδήλωση, όσο και τις οικονομικές εξελίξεις και ευκαιρίες στην Ελλάδα, υπό 
εξαιρετικά θετικό πρίσμα.  

Σημειώνουμε, επιπλέον, ότι το άρθρο σχολιασμού της διοργάνωσης που δημοσιεύθηκε από 
την εφημερίδα «The Greek Herald» περιλήφθηκε στα άρθρα που σταχυολόγησε η 
Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αυστραλία και διένημε στην ημερήσια επισκόπηση του 
αυστραλιανού τύπου.  

Τέλος, ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωσιμότητα παρουσίασαν και οι σχετικές αναρτήσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook) και το Γραφείο ΟΕΥ έγινε αποδέκτης ιδιαίτερα 
θετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από εκπροσώπους αυστραλιανών εισαγωγικών και 
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην εκδήλωση. 

Παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος άρθρων για τις εργασίες της τηλεδιάσκεψης στον 
ομογενειακό τύπο, καθώς και ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι προς όσα δημοσιεύματα είναι διαθέσιμα 
και σε ψηφιακά μέσα: 

 

2021-08-10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (έντυπη ελληνική έκδοση) 
Τηλεδιάσκεψη με την Εντεταλμένη Σύμβουλο του Enterprise Greece Μπέττυ 
Αλεξανδροπούλου 
 
2021-08-21 NEOS KOSMOS (έντυπη αγγλική έκδοση) 
Betty Alexandropoulou talks about how the Greek export trade can benefit Australia 
 
2021-08-24 THE GREEK HERALD (ψηφιακή αγγλική έκδοση) 
Betty Alexandropoulou on trade and double taxation agreement between Australia and Greece 
https://greekherald.com.au/community/events/betty-alexandropoulou-trade-double-taxation-
agreement-between-greece-australia/ 
 
2021-08-25 NEOS KOSMOS (ψηφιακή αγγλική έκδοση) 
Enterprise Greece Chief makes compelling case to invest in Greece, while Double Tax 
Agreement seems likely for 2023 
https://neoskosmos.com/en/208182/enterprise-greece-chief-makes-compelling-case-to-
invest-in-greece-while-double-tax-agreement-seems-likely-for-2023/ 
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2021-08-26 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (έντυπη ελληνική έκδοση) 
H Μπέττυ Αλεξανδροπούλου για το εμπόριο και την συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας 
για την διπλή φορολογία 
(εμφάνιση στην πρώτη σελίδα και σχετικό άρθρο) 
 
2021-08-28 NEOS KOSMOS (έντυπη αγγλική έκδοση) 
Enterprise Greece Chief makes a compelling case to invest in Greece 
 

 

Ενημέρωση 17.09.2021 
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