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Διαδικτυακή διάσκεψη για Αυστραλούς επιχειρηματίες με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτη Λαζαρίδη 

 

Διαδικτυακή διάσκεψη για Αυστραλούς επιχειρηματίες με αντικείμενο την ελληνική οικονομία 
και τον ρόλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην προσέλκυση επενδύσεων στην χώρα μας 
πραγματοποιήθηκε στις 14.09.2021 με κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτη Λαζαρίδη. 

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 77 Αυστραλοί και Ελληνοαυστραλοί 
επιχειρηματίες και εξέχοντα μέλη της ομογένειας. 

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν η Πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Βιομηχανικού και 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Βικτώριας, κα Fotini Kypraios, 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, RMIT 
University, Central University of Finance and Economics, University of Wollongong και Torrens 
University, καθώς και εκπρόσωποι των εφημερίδων Ελληνικός Κήρυκας και Νέος Κόσμος.  

Από πλευράς επιχειρήσεων, επισημαίνεται μεταξύ άλλων την παρουσία υψηλόβαθμων 
στελεχών του επενδυτικού συνταξιοδοτικού ταμείου State Super, των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών ANZ, Commonwealth Bank, Bank of Sydney, Delphi Bank, Mastercard, Lendlease 
Corporation, OnDeck Australia, των επενδυτικών ταμείων Axius Partners, Providus 
Investments και Karedis Investment Group, καθώς και των εταιρειών Grosvenor Engineering 
Group, Bayer Australia, Gundari Resort, Intralot Australia, MinterEllison, Qatar Airways και 
Andrews Transport. 

Την εκδήλωση προλόγισε η Προϊσταμένη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σύδνεϋ, κα Κάτια Γκίκιζα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, με αναφορά στην 
ανοδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στην πρόσφατη 
ανακοίνωση της απόκτησης μεριδίου του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ από τον 
αυστραλιανό όμιλο Macquarie Infrastructure and Real Assets Group, καθώς και στις τελευταίες 
εξελίξεις στο ζήτημα της σύναψης Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας 
και Αυστραλίας. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, παρουσίασε 
τις πρόσφατες εξελίξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ιδιαίτερη αναφορά στο προφίλ των 
εγγεγραμμένων εταιρειών και το προφίλ των διεθνών επενδυτών, οι οποίοι αποτελούν το 41,8% 
των μετόχων. Ο κ. Λαζαρίδης παρουσίασε τις επιδόσεις επιμέρους δεικτών, επισημαίνοντας 
ότι διανύουμε μια πολύ ευνοϊκή περίοδο για τις διεθνείς επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδίως στους 
τομείς της τεχνολογίας, των βιομηχανικών προϊόντων και των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, 
αναφέρθηκε στο αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για επενδύσεις στις υποδομές, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανωτέρω αυστραλιανή επένδυση υψηλής αξίας. Επισήμανε, 
τέλος, ότι η προβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο μέλλον παρουσιάζει αισιόδοξη εικόνα, 
καθώς η πορεία της ελληνικής οικονομίας χαρακτηρίζεται από έντονη θετική δυναμική και 
προσφέρει ευνοϊκό περιβάλλον για την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών. 

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής τοποθέτησης του κ. Λαζαρίδη ακολούθησε χρόνος 
ερωταπαντήσεων με θερμή συμμετοχή του ακροατηρίου. 
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Σημειώνουμε ότι η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: 
https://us02web.zoom.us/rec/share/hrT_kiBS2PJF0Qct2KEX5ej2C8UUYDFxff7zjO2aL5wrJF
XYhv_blST3YTu5FOgp.KIDHuN5lsTakLXTN 

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. Επιπλέον, στην ευχαριστήρια επιστολή, επισυνάφθηκε ηλεκτρονικό 
αρχείο της παρουσίασης του Διευθύνοντα Συμβούλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο 
περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για το προφίλ των εγγεγραμμένων εταιρειών, το προφίλ των 
διεθνών επενδυτών και τις επιδόσεις επιμέρους δεικτών. 

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 τεσσάρων άρθρων στα ομογενειακά μέσα, τα 
οποία παρουσιάζουν, τόσο την ίδια την εκδήλωση, όσο και τις οικονομικές εξελίξεις και 
επενδυτικές  ευκαιρίες στην Ελλάδα, υπό εξαιρετικά θετικό πρίσμα. Επιπλέον, ιδιαίτερα μεγάλη 
αναγνωσιμότητα παρουσίασαν και οι σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(LinkedIn, Facebook). 

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: 

2021-09-10 THE GREEK HERALD (ψηφιακή αγγλική έκδοση) 
CEO of ATHEX Group, Socrates Lazaridis, to address Greek Australians online 
https://greekherald.com.au/community/events/ceo-athex-group-socrates-lazaridis-address-
greek-australians-online/ 
 
2021-09-11 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (έντυπη ελληνική έκδοση) 
Πρόσκληση σε τηλε-συνέδριο με τον Σωκράτη Λαζαρίδη 
 
2021-09-15 GREEK HERALD (ψηφιακή αγγλική έκδοση) 
‘Australians most welcome investors in Greece,’ says ATHEX Group CEO, Socrates Lazaridis 
https://greekherald.com.au/community/events/australians-most-welcome-investors-in-greece-
says-athex-group-ceo-socrates-lazaridis/ 
 
2021-09-17 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (έντυπη ελληνική έκδοση) 
Οι Αυστραλοί είναι οι πιο ευπρόσδεκτοι επενδυτές στην Ελλάδα 
 

 

Ενημέρωση 22.09.2021 
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