ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Καινοτομία και οι Επενδφςεισ φορείσ αιςιοδοξίασ για την Νζα Χρονιά
Στη Πρωτοχρονιάτικη Δεξίωςη του
Ελληνο-Αμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελητηρίου
Ακινα, 4 Φεβρουαρίου 2019. Το Ελλθνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελθτιριο
υποδζχκθκε τθν νζα χρονιά με τθν κακιερωμζνθ πλζον Πρωτοχρονιάτικθ Δεξίωςθ,
όπου παρευρζκθκαν το ςφνολο ςχεδόν του επιχειρθματικοφ, πολιτικοφ και
δθμοςιογραφικοφ κόςμου τθσ χϊρασ. Στθ δεξίωςθ απθφκυναν χαιρετιςµό, ο
Υπουργόσ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ Νίκοσ Παππάσ, ο
Πρζςβθσ των Η.Π.Α., Geoffrey Pyatt, και ο Πρόεδροσ του Ελλθνο-Αµερικανικοφ
Εµπορικοφ Επιµελθτθρίου, Σίμοσ Αναςταςόπουλοσ.
Ο Πρόεδροσ του Ελλθνο-Αµερικανικοφ Εµπορικοφ Επιµελθτθρίου, Σίμοσ
Αναςταςόπουλοσ καλωςόριςε τουσ παρευριςκοµζνουσ µε ευχζσ για µια καλφτερθ
χρονιά και τόνιςε ότι το Επιµελθτιριο αναπτφςςει δράςεισ υποςτιριξθσ τθσ
εξωςτρζφειασ τθσ ελλθνικισ καινοτομίασ και κα ςυνεχίςει τισ πρωτοβουλίεσ για τθν
ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ αλλά και των προςπακειϊν για τθν προςζλκυςθ
επενδφςεων αφοφ αυτι είναι θ ςυνκικθ για τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Τθν οµιλία του
ολοκλιρωςε με τθ διλωςθ ότι ο Πρζςβθσ των ΗΠΑ είναι και πρζςβθσ τθσ Ελλάδασ με
τον τρόπο που λειτουργεί και προάγει τισ προςπάκειεσ τθσ χϊρασ μασ.
Ο Υπουργόσ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ Νίκοσ Παππάσ
χαιρζτθςε τθ δεξίωςθ επιςθμαίνοντασ «θ αξιοποίθςθ τθσ ΔΕΘ, όπου οι ΗΠΑ ιταν θ
τιμϊμενθ χϊρα, και θ επιτυχία αυτισ αποτυπϊνουν τι μπορεί να επιτευχκεί όταν
κακζνασ από εμάσ ανταποκρίνεται ςτο κεςμικό του ρόλο και ςυντονίηει τισ δυνάμεισ
του με άλλουσ φορείσ».

Συνζχιςε ςθμειϊνοντασ: «Ανταποκρίνομαι κάκε φορά με χαρά ςτισ προςκλιςεισ του
Ελλθνοαμερικάνικου Επιμελθτθρίου, διότι ζχουμε αναπτφξει ςχζςεισ ςε μια εποχι που
θ Ελλάδα ηει τθ κετικι ιςτορία τθσ εξόδου τθσ από τα Μνθμόνια, που πολλαπλαςιάηει
τθ ςθμαντικότθτά τθσ και το διπλωματικό τθσ εκτόπιςμα, κακϊσ αναδεικνφεται ςε πόλo
ςτακερότθτασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι».
Ο Πρζςβθσ των Η.Π.Α. Geoffrey Pyatt, ςθμείωςε χαρακτθριςτικά: «Η φιλοςοφία μου
για τθν Αμερικανικι ςυμμετοχι ςτθ ΔΕΘ βαςίςτθκε ςε μια γραμμι από τθν ταινία "αν
το φτιάξετε, κα ζρκουν". Ο ςκοπόσ τθσ περαςμζνθσ χρονιάσ ιταν θ ςυνζχεια τθσ
κεμελίωςθσ του επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν Ελλάδα προσ υποςτιριξθ τθσ
πλιρουσ οικονομικισ ανάκαμψθσ τθσ Ελλάδασ. Σιμερα, αυτά τα κεμζλια είναι τόςο
δυνατά όςο δεν ιταν ποτζ - και κα ζλεγα, ωσ άμεςο αποτζλεςμα πολλϊν ανκρϊπων
ςτο δωμάτιο εδϊ απόψε.
Το 2019, ενϊ πρόκειται να ςυνεχίςουμε να εργαηόμαςτε για το ενδιαφζρον των
αμερικανϊν επενδυτϊν, περιμζνουμε από τθν Ελλάδα να οικοδομιςει τθν υπόλοιπθ
υποδομι ςυνεχίηοντασ με διαφανείσ ιδιωτικοποιιςεισ, ταχείεσ μεταρρυκμίςεισ και
προβλζψιμουσ κανονιςμοφσ. Αυτά είναι τα κεμζλια που κα κάνουν τουσ επενδυτζσ των
ΗΠΑ να ζρχονται ςτθν Ελλάδα ςε μεγαλφτερουσ αρικμοφσ».
Τθν εκδιλωςθ χοριγθςαν οι εταιρίεσ:
AbbVie, Amgen, Astra Zeneca, Athenian Brewery, Cisco, GE Healthcare, Green Day,
Hewlett-Packard Enterprises, Janssen-Cilag, Johnson & Johnson, Lockheed Martin,
Merck, MetLife, Papastratos, Pfizer, PwC, Sanofi , Stanley Black & Decker, Coca-Cola
Hellenic Bottling Company, Pernod Ricard

