Κεντρική Οµιλία και Βράβευση του Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλου
στην Σύνοδο του Βοσπόρου

Θέµα: «Επιχειρηµατική Αποστολή της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηµατιών
(ΕΕΝΕ) στην Τουρκία, µε Κεντρική Οµιλία και Βράβευση του Προέδρου της
Ένωσης, Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλου, στην Σύνοδο του Βοσπόρου στην
Κωνσταντινούπολη, µε σειρά επαφών κορυφής.»
Με αφορµή την πρόσκληση για κεντρική οµιλία και βράβευση του Δρ. Βασίλη
Γ. Αποστολόπουλου στο πλαίσιο της 9ης Συνόδου του Βοσπόρου που διεξήχθη
στις 26-28 Νοεµβρίου, η Ελληνική Ένωση Επιχειρηµατιών πραγµατοποίησε
διήµερη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη. Στην οµιλία του, ο Πρόεδρος της
Ένωσης υπογράµµισε τις σηµαντικές επιχειρηµατικές προοπτικές και
επενδύσεων που παρουσιάζονται, καθώς και τη θετική συµβολή που αυτές
µπορεί να έχουν στις διµερείς σχέσεις. Επισήµανε, παράλληλα, πως η
επιχειρηµατικότητα επιβάλλεται να αποτελέσει στέρεα γέφυρα συνεργασίας, και
είναι σηµαντικός σύµµαχος για τις πολιτικές δυνάµεις της κάθε χώρας στην
προσπάθεια για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης και την εδραίωση σχέσεων
καλής γειτονίας.
Ο Δρ. Αποστολόπουλος υπέδειξε µία σειρά από τοµείς στους οποίους η
Ελλάδα προσφέρεται για στρατηγικές επενδύσεις αµοιβαίου οφέλους, µε
υψηλή προστιθέµενη αξία και προοπτική ανάπτυξης µε όρους καινοτοµίας,
εξωστρέφειας και παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, υπογράµµισε
πως υπάρχουν µεγάλα περιθώρια για συνεργασίες και συνέργειες σε καίριους

επιχειρηµατικούς κλάδους, στους οποίους οι δύο χώρες έχουν εξειδίκευση και
δυναµική εγχώρια επιχειρηµατική δράση.
Αναφερόµενος σε κοινές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι δύο χώρες, ο Δρ.
Αποστολόπουλος υπογράµµισε, πως υπάρχουν περιθώρια για κοινές
δράσεις, και συντονισµένες πρωτοβουλίες, που στο µέλλον, θα διευκολύνουν
τη διαµόρφωση µιας νέας εποχής στις διµερείς σχέσεις.
Της αποστολής ηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης, µε τον Σύµβουλο
Στρατηγικής και Εξωτερικών Σχέσεων της Ένωσης, κ. Παύλο Ευθυµίου. Πέρα
από τις παρεµβάσεις στις εργασίες της Συνόδου, υπήρξε σειρά επαφών
επιχειρηµατικού χαρακτήρα, µε κορυφαίους εκπροσώπους του Τουρκικού
επιχειρείν και διεθνείς επιχειρηµατίες. Προσθέτως, πραγµατοποιήθηκαν επαφές
µε θεσµικούς επιχειρηµατικούς φορείς της Τουρκίας και εκπροσώπους της
πολιτικής ηγεσίας της γείτονος, καθώς και άλλων χωρών της νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Ενδεικτικά, ως ιδιαίτερα σηµαντικές αξιολογούνται οι επαφές και οι
συζητήσεις µε την Ένωση των Τουρκικών Επιµελητηρίων, την Ένωση
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και την Τουρκική Ένωση Εξαγωγέων.
Τέλος πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές επαφές µε εκπροσώπους της
οικονοµικής και της πολιτικής ηγεσίας, µε επίκεντρο τις διµερείς επιχειρηµατικές
σχέσεις και τις προοπτικές συνεργασίας στο αµέσως επόµενο διάστηµα.

