
 

 

DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY  2016  

 

Ισχυρό  μήνυμα αισιοδοξίας 

από τα «Διαμάντια» των ελληνικών επιχειρήσεων 

 

 

Ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας, παρά τις αντιξοότητες και τα σοβαρά εμπόδια στην άσκηση 

της δραστηριότητάς του,  έστειλε ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας κατά τη διάρκεια 

της χθεσινής εκδήλωσης επιχειρηματικής αριστείας DIAMONDS  OF  THE  GREEK 

ECONOMY  2016, που διοργάνωσε η Active Business Publishing στο ξενοδοχείο «Μεγάλη 

Βρεταννία.  Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 450 εκπρόσωποι εκ των ισχυρότερων 

και υγιέστερα αναπτυσσόμενων εταιρειών της χώρας 

Στην εκδήλωση οι εκπρόσωποι  του επιχειρηματικού κόσμου ανακοίνωσαν σημαντικά 

επενδυτικά σχέδια – ενδεικτική η δήλωση του εκπροσώπου της γερμανικής 

φαρμακοβιομηχανίας  Boehringer Ingelheim για νέα βιομηχανική επένδυση στην Ελλάδα 

με σκοπό εξαγωγές στο εξωτερικό – ενώ την ίδια στιγμή τόνισαν προς τους εκπροσώπους 

του πολιτικού προσωπικού της χώρας την ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια των 

επιχειρήσεων και να κρατηθεί ζωντανό το τελευταίο κομμάτι της κοινωνίας που 

εξακολουθεί να παράγει υπεραξία στον τόπο. 

 

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κλείνει ο κύκλος της αβεβαιότητας, σταθεροποιείται 

το οικονομικό περιβάλλον, παρέχοντας και την απαιτούμενη ρευστότητα. Αυτό δήλωσε η 

κυρία  Έλενα Κουντουρά, Αν. Υπουργός Τουρισμού, η οποία αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον 

τομέα του τουρισμού. Προς το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση της 

τουριστικής νομοθεσίας, ανέφερε ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις επιδόσεις σε 

αφίξεις και έσοδα που θα σημειώσει η χώρα το 2016, προσελκύοντας επίσης επενδύσεις 

υψηλής προστιθέμενης αξίας, στο πλαίσιο αξιοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Από την πλευρά του, ο κ. Ηλίας Ξανθάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού αναφέρθηκε στους κλάδους 

προτεραιότητας του νέου αναπτυξιακού νόμου, ενώ τόνισε ότι το προσεχές διάστημα θα 

έρθουν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για 



το νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και για την 

άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό με βάση τις οδηγίες του ΟΟΣΑ. 

Κριτική απέναντι στην κυβέρνηση  άσκησε ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Συντονιστής 

Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών, πρώην υπουργός 

Αναπληρωτής Οικονομικών, ο οποίος έκανε λόγο για την «αριστερή τεχνοκρατική» η 

οποία επιβάρυνε τη χώρα με ένα νέο δάνειο 86 δισ. ευρώ, μέτρα λιτότητας ύψους 9 δισ. 

και απώλεια πλούτου 21 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014. Η μακροχρόνια βιωσιμότητα του 

χρέους επιβαρύνθηκε δε, από «ανερμάτιστους χειρισμούς», δήλωσε ο βουλευτής της Νέας 

Δημοκρατίας. 

Ο κ. Χάρης Οικονομόπουλος, πρόεδρος Ελληνο-Βρετανικού Επιμελητηρίου 

αναφέρθηκε στην κατάσταση που διαμορφώνει το Brexit.  Το αποτέλεσμα του 

δημοψηφίσματος στη Βρετανία είναι η έκφραση μίας «σιχτίρ» ψήφου, ανέφερε ο πρόεδρος 

του Ελληνο-βρετανικού Επιμελητηρίου. Οι συνέπειες είναι ορατές, είπε, καθώς 

παρατηρείται πτώση 20% στις κρατήσεις των ξενοδοχείων, ενώ εκτίμησε ότι θα πληγούν 

και οι εξαγωγές. Χαρακτήρισε ως τη μοναδική μεταρρύθμιση που έχει ανακοινώσει ο 

πρωθυπουργός, τη συνταγματική αναθεώρηση και κάλεσε την κυβέρνηση στο πλαίσιο 

αυτό να προβλέψει κίνητρα για τις επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να εγκαταλείψουν τη 

Βρετανία, για να έρθουν στην Ελλάδα. 

Στην εκδήλωση παρενέβησαν ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, βουλευτής Δημοκρατικής 

Συμπαράταξης και ο κ. κ. Γιώργος Ξηρογιάννης, διευθυντής του Τομέα Αναπτυξιακών 

Πολιτικών του ΣΕΒ. Ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ υπογράμμισε την ανάγκη μιας τεράστις 

επενδυτικής κινητοποίησης σε δραστηριότητες με εξωστρέφεια, καινοτομία, οικονομίες 

κλίμακας και νέες δουλιές. Αναφερόμενος στο πρόβλημα της αποεπένδυσης είπε 

χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα αποτελεί ακραία περίπτωση αποεπένδυσης με τις καθαρές 

(μετά από αποσβέσεις) επενδύσεις να διαμορφώνονται ετησίως σε  μείον 13 δις. ευρώ 

ετησίως. «Χρειαζόμαστε επειγόντως έξυπνες επιλογές στην ενθάρρυνση επενδύσεων και 

μία ριζικά διαφορετική επενδυτική λογική ως αντίβαρο στην υπερ-φορολόγηση» τόνισε ο  

κ. Ξηρογιάννης. 

 

Οι βραβευθέντες 

 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η απονομή διακρίσεων  DIAMONDS  OF  THE  GREEK 

ECONOMY  2016 ενώ κατά τη διάρκειά της μίλησαν οι παρακάτω βραβευθέντες: 

 κ. Θεόδωρος Κιτσάκος, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ 

 κ. Γαβριήλ Χαλεπλής, διευθύνων σύμβουλος της B2B Gaming Services 

 κ. Βαγγέλης Ροδόπουλος, σύμβουλος διοίκησης του ΙΕΚ ΑΚΜΗ 

 κ. Αντώνης Μαυριδόγλου  διευθύνων σύμβουλος της  ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ  

 κ.  Κωνσταντίνος Διαμαντής, διευθυντής επικοινωνίας  της BMW  HELLAS. 

 κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΔΗΕ 



 κ. Αθανάσιος Συριανός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ . 

 κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, διευθύνων σύμβουλος της CELESTYAL CRUISES 

 κ. Κωνσταντίνος Κοτζιάς, διευθυντής επικοινωνίας PHARMATHEN 

 κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 

BOEHRINGER INGELHEIM 

 κ. Αντώνης Μαυριδόγλου διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας  ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 

ΑΒΕΕ  

 κυρία Φωτεινή Μπαμπανάρα, head of communications της NOVARTIS  HELLAS 

 κ. Κωνσταντίνος Γιαννίδης, πρόεδρος της VITEX και του Ελληνο-Κινέζικου 

Επιμελητηρίου  

 κυρία Ιωάννα Δέμου, μέλος ΔΣ της DEMO ΑΒΕΕ 

 κ. Γεωργία Βέρδη, διευθύντρια διασφάλισης ποιότητας του ομίλου επιχειρήσεων 

VIANEX 

 κ. Αθανάσιος Αρχοντίκης, αντιπρόεδρος ΔΣ της UNIPHARMA Κλεων Τσέτης 

 κ. Αντώνης Κοσσάρης, γενικός διευθυντής της  POWER HEALTH  

 κ. Δημήτρης Τζίκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ELVIAL 

 κυρία Εριέττα Παπαδογιάννη,  διευθύντρια επικοινωνίας της VIOHALCO 

 κ. Αθανάσιος Μουχτής, γενικός διευθυντής του ΠΕΙΦΑΣΥΝ 

 κυρία Ευαγγελία Τσαγκούλη, διευθυντρια πωλήσεων - marketing της INTERCOMM 

FOOD  

 κ. Βασίλης Πανταζάκος, sales & marketing director της  εταιρείας ΠΑΝΔΩΡΑ 

 κ. Βασίλης Πενταφράγκας, διευθυντής εταιρικών υποθέσεων της ELPEN και 

εντεταλμένος σύμβουλος της ΠΕΦ  

 κ. Δημήτρης Τσαφής, εμπορικός διευθυντής της  VITAFARM . 

 κ.  Δημήτρης Καρέλης, διευθυντής εταιρικών σχέσεων, επικοινωνίας της ΔΕΗ 

 κ. Αρτέμιος – Άρης Αναπλιώτης, εμπορικός διευθυντής εταιρείας SABO SA. 

 κ. Χαράλαμπος Βαρελάς, εμπορικός διευθυντής εταιρείας FANIS. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών δόθηκαν βραβεία στις επιχειρήσεις: 

 ΟΛΥΜΠΟΣ, TEMES SA, MITSIS HOTELS, ΦΑΙΑΞ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, SANI, 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ,  COCA COLA – 3E, OTE – COSMOTE, BRISTOL, JANSSEN, ΜΕΤΚΑ, 

ELLAKTOR, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ, ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ - 

ΖΑΓΟΡΙ. Στη συνέχεια ακολούθησε η απονομή των certificates στις εταιρείες που 

συμπεριελήφθησαν στη φετεινή λίστα των Diamonds of the Greek Economy 2016. 

 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκαναν οι δημοσιογράφοι  Ντίνος Σιωμόπουλος (ANT1) 

και Νίνα Μαλανδράκη (Ε)  
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