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19:30

20:00

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Γεώργιος Λιμπέρης, CEO, Palladian Communications Specialists

20:10 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ - Πρόεδρος Επιτροπής «Ελλάδα 2021» 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – Πρόεδρος σωματείου «Ελπίδα-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο»,
                                                        Πρέσβειρα καλής θελήσεως της UNESCO

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ - Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος 

Καπετάν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΟΣ 

Νίκος Καραμανλής – Πρόεδρος GK Media Publishing 

21:00 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

21:30

22:10

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ (με χρονολογική σειρά ίδρυσης)

ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ 

Καλλικούνης 

Μεγάλη Βρετάνια 

Παπουτσάνης 

Θανόπουλος 

Alpha Bank 

Καρέλιας 

Εθνική Ασφαλιστική 

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Κυριακή Μάλαμα, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Αν. Τομεάρχης Μακεδονίας-Θράκης

Σταύρος  Αθ. Καλαφάτης, Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης 

Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 

Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Απόστολος Ραβάνης, Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Ασπασία Μάλλιου, Partner της Δικηγορικής εταιρείας Ποταμίτης-Βεκρής - 

                                    Εκπρόσωπος του Προέδρου & Μέλος Κριτικής Επιτροπής των Βραβείων



O Διονύσης Χιόνης είναι καθηγητής Οικονομικών στο τμήμα οικονομικών επιστημών του Δ.Π.Θ. 
Πρόεδρος του ΔΣ της Geotest  Α.Ε., Mέλος Δ.Σ. του ΣΕΒΕ και μέλος του Ανώτατου Συμβούλιου 
Αξιολόγησης  της  Εθνικής Αρχής Αξιολόγησης ΑΕΙ καθώς και εμπειρογνώμονας της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΕ.  Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο τμήμα οικονομικών επιστημών συνέχισε τις σπουδές του στο 
Εδιμβούργο (ΜSc in International Banking and Finance), University of Glasgow (M.Sc. in economics) 
και διδακτορικό στα οικονομικά στο University of  Strathclyde. Έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή ως εθνικός εμπειρογνώμων, με το οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού και έχει 
διατελέσει διευθύνων  σύμβουλος ή πρόεδρος  σε ΔΕΚΟ και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
 Τα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση των οικονομικών και 
νομισματικών κρίσεων, στα διεθνή οικονομικά, στις αναδιαρθρώσεις χρέους και στην αγορά 
ομολόγων.    Σε αυτά τα πλαίσια  έχει δημοσιεύσει  άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των 
οποίων και στα περιοδικά  Journal of Policy Modelling, International Review of Applied Economics, 
Journal of Financial Research Letters,  Journal of Financial Stability International journal of Finance 
and Economics   και έχει παρουσιάσει πληθώρα εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια. Έχει 
επιμεληθεί  συλλογικούς τόμους  και δημοσιεύει άρθρα γνώμης  στον ελληνικό  και ξένο τύπο.  

Διονύσης Χιόνης
Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  



ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, Μηχανολόγος 
Μηχανικός (Πολυτεχνείο Aachen Γερμανίας). Κάτοχος M.Sc. in Management Science από το Imperi-
al College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορικής διατριβής στο Ε.Μ.Π. σε θέματα 
Επιχειρησιακής Έρευνας.
Είναι Καθηγητής «Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών 
Επενδύσεων στο ΕΜΠ, Καθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ – ΟΠΑ) (1997 έως σήμερα). Υπήρξε 
επισκέπτης καθηγητής στο Imperial College και συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο 
Columbia-Earth Engineering Center. Επίσης είναι συντονιστής της «Ερευνητικής Μονάδας 
Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και 
Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ. Διδάσκει μαθήματα 
σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση, τις Επενδύσεις και την Επιχειρηματικότητα.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος 
(ΠΑΣΕΠΠΕ), Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και 
Συντονιστής της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Υπήρξε 
Σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για θέματα Περιβάλλοντος.
Έχει μεγάλη μελετητική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης 
επενδύσεων, επιχειρησιακής έρευνας και ανάλυσης περιβαλλοντικών επενδύσεων. Είναι 
συγγραφέας σχετικών βιβλίων, μεγάλου αριθμού διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων και 
συντονιστής σημαντικών ερευνητικών έργων. Έχει οργανώσει 11 Διεθνή Συνέδρια.
Υπήρξε συνιδρυτής της μεγαλύτερης εθνικής εθελοντικής καμπάνιας (45.000 εθελοντές) LETS DO IT 
GREECE όπου καθαρίζεται όλη ή χώρα μέσα σε μια μέρα με συμβολικό χαρακτήρα στα πλαίσια της 
διεθνούς καμπάνιας LETS DO IT WORLD.

Κωνσταντίνος Αραβώσης
Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων



Η Ευτυχία Κασελάκη είναι Partner στην ΕΥ, επικεφαλής του τομέα ΕΥ Private, και παράλληλα 
επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και σύμβουλος σε θέματα 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού. 
Διαθέτει περισσότερα από 27 έτη προϋπηρεσίας εκ των οποίων τα 20 στον τραπεζικό τομέα. Η 
τελευταία της θέση ήταν Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, με ευθύνη τη Λιανική Τραπεζική, Δίκτυο & 
Digital Banking, ενώ διένυσε νωρίτερα σημαντική διαδρομή στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού 
και της Οργανωσιακής Μάθησης και υποστήριξε πολλαπλές εξαγορές και συγχωνεύσεις στην 
Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στη συμβουλευτική της καριέρα έχει διατελέσει στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών με εξειδίκευση σε 
θέματα Διαπραγματεύσεων, Επιλογή, Αξιολόγηση και ανάπτυξη ηγετικών ομάδων και κουλτούρας, 
ενώ οι πιο πρόσφατες περιοχές δραστηριοποίησής της είναι η λειτουργία των διοικητικών 
συμβουλίων, εταιρική διακυβέρνηση, προγραμματισμός διαδοχής, Οργανωσιακός Σχεδιασμός, 
Ηγεσία, Διαχείριση της Απόδοσης και Σχεδιασμός Αμοιβών.
Σπούδασε Ψυχολογία στον Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου από το Lancaster Business School σε Organizational Analysis & Behaviour.

Ευτυχία Κασελάκη
Partner, Consulting, EY 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  



Ο Αθανάσιος Κεφάλας είναι Πρόεδρος των εταιρειών IMERYS Greece S.A. & IMERYS Bauxites Greece 
S.A.
Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του EMΠ και έχει 
ολοκληρώσει το πρόγραμμα Executive MBA στο INSEAD. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του σε θέσεις 
παραγωγής και εκμετάλλευσης και σταδιακά μετακινήθηκε σε πιο στρατηγικές θέσεις με μεγάλη 
διεθνή έκθεση, χτίζοντας μία 40χρονη εμπειρία στην εξορυκτική βιομηχανία και την επεξεργασία 
ορυκτών καθώς και στην επιχειρηματική ανάπτυξη και εταιρική διακυβέρνηση.
Τομείς ειδίκευσής του είναι η τοποθέτηση των επιχειρήσεων στην αγορά (τόσο με λύσεις και 
προϊόντα όσο και με δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες), η εκκίνηση και η διαχείριση μεγάλων 
και σύνθετων μονάδων σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, τη Β. Αμερική, την Ασία και την Αφρική, 
ισχυρή ικανότητα στην τοποθέτηση προϊόντων/αγορών. Σημαντική είναι η  εμπειρία του στην 
οικοδόμηση αποτελεσματικών, μακροπρόθεσμων στρατηγικών σχέσεων με πελάτες, βαθιά   
κατανόηση του διεθνούς ρυθμιστικού κανονιστικού πλαισίου της εξορυκτικής βιομηχανίας και 
ικανότητα στην προώθηση και διατήρηση του διαλόγου με τη δημόσια διοίκηση και την 
κυβέρνηση καθώς και στην οικοδόμηση μακροπρόθεσμων και βιώσιμων σχέσεων με τις τοπικές 
κοινότητες.
Από τον Ιούνιο του 2015 διατελεί Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Eπίσης 
είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Αθανάσιος (Θανάσης) Κεφάλας
Πρόεδρος IMERYS GREECE S.A. & ΙΜΕRYS ΒAUXITES GREECE S.A.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  



Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1976. Σπούδασε οικονομικά στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και διδακτορικό δίπλωμα στο ίδιο αντικείμενο, στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Έχει διατελέσει ειδικός γραμματέας αποκρατικοποιήσεων στο Υπουργείο Οικονομίας & 
Οικονομικών, γενικός διευθυντής της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου 
Οικονομικών, αναπληρωτής διοικητής για την Ελλάδα στην Παρευξείνια Τράπεζα Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής, μέλος του Δ.Σ. του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), οικονομικός σύμβουλος του Υπουργού στο 
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.
Σήμερα, είναι επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος του Δ. Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας 
"Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.", Partner στην Διαδικασία ΑΕ και οικονομικός σύμβουλος - 
σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης στην KLC Law Firm. 
Τον Φεβρουάριο του 2014 εξελέγη Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τον 
Φεβρουάριο του 2017 επανεξελέγη. Τον Ιανουάριο του 2020 ανανέωσε για τέσσερα ακόμη χρόνια 
την θητεία του στη θέση του Προέδρου του ΟΕΕ.

Κωνσταντίνος Κόλλιας
Πρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  



Η Ασπασία είναι δικηγόρος ΜΔΕ και οικονομολόγος. Είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας 
«ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ». Για περισσότερα από τριάντα χρόνια ασχολείται με τη φορολογική 
δικηγορία. Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε επαγγελματίες και ιδιώτες καθώς και τους 
εκπροσωπεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας για 
φορολογικά ζητήματα εισοδήματος, κεφαλαίου, συναλλαγών. Παράλληλα, εξειδικεύεται στον 
φορολογικό σχεδιασμό δομών για επενδύσεις και οικογενειακά κεφάλαια καθώς και σε ζητήματα 
διεθνούς φορολογικού δικαίου.   
Επιπρόσθετα, η Ασπασία είναι εκδότης και διευθυντής του δεκαπενθήμερου φορολογικού - 
νομικού περιοδικού «Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας», το οποίο  έχει βραβευτεί για την 
επιστημονική του προσφορά από την Ακαδημία Αθηνών και μόλις βραβεύτηκε από την Ένωση 
Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου για την αδιάλειπτη κυκλοφορία του από τον Σεπτέμβριο του 1946.
Η Ασπασία έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας του υπουργείου Οικονομικών, του ΣΕΒ και 
λοιπών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίες ασχολήθηκαν με τη φορολογία και τη βελτίωση 
της. Έχει διδάξει φορολογικό δίκαιο στο ALBA Graduate Business School, στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα φορολογίας της ΑΣΟΕ  καθώς και σε σεμινάρια του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει 
αρθρογραφήσει δεκάδες φορές σε επιστημονικά νομικά – φορολογικά περιοδικά καθώς και στον 
ημερήσιο Τύπο. Έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους, με ερμηνευτικά φορολογικά θέματα.   
Επί δεκαετίες διατελεί γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και 
Δημοσιονομικών Μελετών. Είναι ταμίας του Ελληνικού Παρατήματος της IFA και μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου. Με τις 
ιδιότητες της αυτές, έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια, διαλέξεις, 
συνέδρια και ομιλίες για την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας.

Ασπασία Μάλλιου
Partner της δικηγορικής εταιρείας "Ποταμίτης Βεκρής"

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  



Η Εθνική Τράπεζα, με μια πορεία 180 ετών στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, με 
δυναμική συμβολή στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και στον αναπτυξιακό της 
μετασχηματισμό.
Προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται 
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών, με προϊόντα καταθέσεων, επενδυτικών 
εργασιών, χρηματοδοτήσεων, χρηματιστηριακών συναλλαγών, ασφαλειών, εργασιών 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως σε 8 χώρες και περιλαμβάνει, εκτός της ΕΤΕ, 2 θυγατρικές 
εμπορικές τράπεζες, απασχολώντας συνολικά 8.919 εργαζόμενους. Διαθέτει ευρύ δίκτυο διανομής 
στην Ελλάδα, με 378 μονάδες και 1.487 ΑΤΜ (στοιχεία 30.06.2021) και παράλληλα προσφέρει 
υπηρεσίες μέσω των εναλλακτικών ηλεκτρονικών δικτύων (internet, phone και mobile banking), 
εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία στις καθημερινές συναλλαγές των πελατών της.
H ευρεία πελατειακή βάση, η καλή φήμη, το υψηλό μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις και οι 
ενισχυμένοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, της διασφαλίζουν επαρκή ρευστότητα για τη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και επισφραγίζουν τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με την 
πελατεία της. 
Η Τράπεζα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και 
εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δίνοντας έμφαση στη χρηματοδότηση παραγωγικών 
επενδύσεων, στην τόνωση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας, καθώς και στην 
ενίσχυση της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «Ευθύνη», η Τράπεζα ενσωματώνει τις βασικές 
αρχές και αξίες της ΕΚΕ τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της όσο και στον καθημερινό τρόπο 
λειτουργίας της, υποστηρίζοντας κάθε χρόνο ευρύτατο φάσμα πολιτιστικών, μορφωτικών, 
ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, καθώς και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ
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Το 1850, στην σκιά του μεσαιωνικού κάστρου της πόλης της Καλαμάτας ο νεαρός απόφοιτος της 
Σχολής των Φυσικών επιστημών της Τεργέστης Γ. Καλλικούνης παράγει γιαπρώτη φορά μια σειρά 
αρωματικών αποσταγμάτων με πρωτόγνωρες γεύσεις για τηνεποχή. Ιδρύοντας το πρώτο Ατμοκίνητο 
Πνευματοποιείο στην χώρα, αποστάζει και εκχυλίζει αρωματικά φυτά, σπόρους και αρωματικές ρίζες 
από την πλούσια αγροτική παραγωγή της Μεσσηνίας με σκοπό να διαδώσει την εκλεκτή ποιότητα 
των πρώτων υλών της γενέτειρας του στη υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μαστίχα, ρακή, 
λεμόνι, κερασό, κακάο, σαρτρέζ, καφές, πικρόν, γαρύφαλλο, κίνα και δεσποτικό αποτελούσαν τα
πρώτα ηδύποτα με τα οποία πειραματίστηκε συνθέτοντας την γευστική παλέτα του
Πνευματοποιείου.
Το όραμα του Γ. Καλλικούνη πρόκειται να ολοκληρωθεί επιτυχώς από την δεύτερη γενιά, τον υιο του, 
Ν. Καλλικούνη, ο οποίος στρέφεται αποφασιστικά προς τις διεθνείς αγορές με την συμμετοχή των 
προϊόντων της Ποτοποιίας σε Εκθέσεις της Ευρώπης και της Αμερικής αποσπώντας 46 μετάλλια και 
τιμητικά διπλώματα. Ο ίδιος επιτυγχάνει να εντάξει τα μεσσηνιακά προϊόντα της εταιρείας στην 
διεθνή αγορά δημιουργώντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία εκτός συνόρων.
Ύστερα από 171 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και διαδοχής 5 γενεών, η ποτοποιία παράγει τα 
προϊόντα της ορμώμενη από το ίδιο όραμα του ιδρυτή της και βασιζόμενη στις ίδιες οικογενειακές 
παραδοσιακές συνταγές. Κάθε γενιά μεταλαμπαδεύει την τεχνογνωσία και την εμπειρία χρόνων στην 
επόμενη διασφαλίζοντας την συνέχιση της οικογενειακής παράδοσης και της ποιότητας των 
προϊόντων που προσφέρει στο κοινό. Για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην μεσογειακή 
προέλευση των πρώτων υλών και στην ίδια την τέχνη της απόσταξης, εκχύλισης και ανάμειξης 
αυτών. Χαρακτηριστική είναι η διαδικασία απόσταξης λευκού οίνου σε χάλκινους άμβυκες 
απόσταξης και η παλαίωση του σε δρύινα βαρέλια για την παραγωγή brandy, μια διαδικασία που 
επαναλαμβάνεται πιστά από τους αποσταγματοποιούς της οικογένειας σχεδόν από την ίδρυση της 
ποτοποιίας.
Σήμερα, η ποτοποιία Καλλικούνη, διευρύνοντας τα παραγόμενα αποστάγματα σύμφωνα με την 
ζήτηση της εποχής, πειραματίζεται με νέες γεύσεις αποστάζοντας Dry Gin με μεσογειακές πρώτες 
ύλες και μαστίχα Χίου ενώ παράλληλα ανασύρει παλιές συνταγές όπως το Vermouth Πικρόν του 
1875. Ελληνικά αποστάγματα όπως ούζο, ρακή, μαστίχα καθώς και μεγάλη ποικιλία από βοτανικά 
ηδύποτα αποτελούν την ραχοκοκαλιά της παραγωγής της ποτοποιίας μένοντας σταθερή στις αξίες 
και το όραμα της από την αρχή της ίδρυση της.

ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ



ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ

Στην καρδιά της Αθήνας και σε κοντινή απόσταση από αποκλειστικές εμπορικές περιοχές και μουσεία, 
το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία βρίσκεται στην ιδανικότερη τοποθεσία στο κέντρο της πόλης. Το 8
όροφο αυτό ιστορικό κτίριο αποπνέει πλούτο και φινέτσα από την πρώτη εντύπωση, ενώ έχει 
βραβευθεί επανειλημμένα από σημαντικές διεθνείς κοινότητες.

Με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, τα 320 δωμάτια και οι σουίτες συνδυάζουν μοναδικά τη 
γοητευτική κομψότητα της παλιάς εποχής με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, ενώ οι 58 σουίτες 
απολαμβάνουν επιπλέον προνόμια όπως εξατομικευμένη υπηρεσία μπάτλερ.

Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στο πολυβραβευμένο GB Spa, καθώς και να ζήσουν την 
απόλυτη γευστική εμπειρία σε ένα απο τα ακόλουθα εστιατόρια: στο GB Roof Garden το οποίο είναι 
ιδανικό για ένα ρομαντικό γεύμα στον τελευταίο όροφο ή στο Winter Garden το οποίο είναι ιδιαίτερα 
γνωστό για το απογευματινό τσάι και τη ζωντανή μουσική του. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να 
απολαύσουν γευσιγνωσία κρασιών στο νεο χωρο του GB Corner το «The Wine Library». Το GB Pool Bar 
προσφέρει υγιεινές επιλογές απο σνακ ενώ το Alexander’s Bar υπόσχεται κλασικά κοκτέιλ και μοναδικά 
κονιάκ. Τέλος, το Alexander’s Lounge, προσφέρει ένα ειδυλλιακό περιβάλλον χαλάρωσης με εκλεκτά 
κρασιά, πρώτης ποιότητας πούρα, κονιάκ, λικέρ και εξαιρετική εξυπηρέτηση, ενώ στο αίθριο του Alex-
ander’s Lounge, ένας «μυστικός κήπος» σας καλωσορίζει και σας μεταφέρει σε μια όαση, μακριά από το 
θόρυβο της πόλης και ταυτόχρονα στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας.

Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία αποτελεί την απόλυτη επιλογή για εκλεπτυσμένες επαγγελματικές 
συναντήσεις και πλουσιοπάροχες κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάνω από 1.100 τετραγωνικά μέτρα 
λειτουργικού χώρου, το ξενοδοχείο προσφέρει το Grand Ballroom, το Golden Room, το Royal Room, το 
Athenian Hall καθώς και τις μικρότερες αίθουσες συσκέψεων του: Boardroom, Churchill’s, Chairman’s, 
Diplomat’s, and the Executive Room.

Αποκλειστικά απο το Concierge:
Η Ακρόπολη και το ορόσημο του Παρθενώνα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση 1,0 χλμ. από το 
ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Η Πλάκα, είναι η πιο παλιά και ιστορική γειτονιά της Αθήνας, και 
βρίσκεται γύρω από τις βόρειες και ανατολικές πλαγιές της Ακρόπολης. Η υπαίθρια αγορά στο 
Μοναστηράκι είναι ο τόπος αγοράς μοναδικών αντικών και τοπικών δώρων καθώς και το μέρος 
συλλογής εξαιρετικών χειροποίητων αναμνηστικών. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι σε 
κοντινή απόσταση είναι επίσης η Αρχαία Αγορά, ο λόφος του Λυκαβηττού, και το Ολυμπιακό Στάδιο.

Πλατεία Συντάγματος, 10564, Αθήνα, Ελλάδα
Tηλ. +30 210 33 30 000 | Fax. +30 21032 28 034  | info.gb@luxurycollection.com | grandebretagne.gr 
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το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία βρίσκεται στην ιδανικότερη τοποθεσία στο κέντρο της πόλης. Το 8
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βραβευθεί επανειλημμένα από σημαντικές διεθνείς κοινότητες.

Με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, τα 320 δωμάτια και οι σουίτες συνδυάζουν μοναδικά τη 
γοητευτική κομψότητα της παλιάς εποχής με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, ενώ οι 58 σουίτες 
απολαμβάνουν επιπλέον προνόμια όπως εξατομικευμένη υπηρεσία μπάτλερ.

Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στο πολυβραβευμένο GB Spa, καθώς και να ζήσουν την 
απόλυτη γευστική εμπειρία σε ένα απο τα ακόλουθα εστιατόρια: στο GB Roof Garden το οποίο είναι 
ιδανικό για ένα ρομαντικό γεύμα στον τελευταίο όροφο ή στο Winter Garden το οποίο είναι ιδιαίτερα 
γνωστό για το απογευματινό τσάι και τη ζωντανή μουσική του. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να 
απολαύσουν γευσιγνωσία κρασιών στο νεο χωρο του GB Corner το «The Wine Library». Το GB Pool Bar 
προσφέρει υγιεινές επιλογές απο σνακ ενώ το Alexander’s Bar υπόσχεται κλασικά κοκτέιλ και μοναδικά 
κονιάκ. Τέλος, το Alexander’s Lounge, προσφέρει ένα ειδυλλιακό περιβάλλον χαλάρωσης με εκλεκτά 
κρασιά, πρώτης ποιότητας πούρα, κονιάκ, λικέρ και εξαιρετική εξυπηρέτηση, ενώ στο αίθριο του Alex-
ander’s Lounge, ένας «μυστικός κήπος» σας καλωσορίζει και σας μεταφέρει σε μια όαση, μακριά από το 
θόρυβο της πόλης και ταυτόχρονα στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας.

Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία αποτελεί την απόλυτη επιλογή για εκλεπτυσμένες επαγγελματικές 
συναντήσεις και πλουσιοπάροχες κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάνω από 1.100 τετραγωνικά μέτρα 
λειτουργικού χώρου, το ξενοδοχείο προσφέρει το Grand Ballroom, το Golden Room, το Royal Room, το 
Athenian Hall καθώς και τις μικρότερες αίθουσες συσκέψεων του: Boardroom, Churchill’s, Chairman’s, 
Diplomat’s, and the Executive Room.

Αποκλειστικά απο το Concierge:
Η Ακρόπολη και το ορόσημο του Παρθενώνα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση 1,0 χλμ. από το 
ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Η Πλάκα, είναι η πιο παλιά και ιστορική γειτονιά της Αθήνας, και 
βρίσκεται γύρω από τις βόρειες και ανατολικές πλαγιές της Ακρόπολης. Η υπαίθρια αγορά στο 
Μοναστηράκι είναι ο τόπος αγοράς μοναδικών αντικών και τοπικών δώρων καθώς και το μέρος 
συλλογής εξαιρετικών χειροποίητων αναμνηστικών. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι σε 
κοντινή απόσταση είναι επίσης η Αρχαία Αγορά, ο λόφος του Λυκαβηττού, και το Ολυμπιακό Στάδιο.
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Η Παπουτσάνης, μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις της ελληνικής βιομηχανίας, αποτελεί έναν 
από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σαπουνιών και υγρών καλλυντικών στην Ευρώπη και την 
πρώτη εταιρεία παραγωγής σαπουνιού στην Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει μια υπερσύγχρονη, 
πλήρως καθετοποιημένη μονάδα στη Ριτσώνα Ευβοίας, σε έκταση 60.000 τ.μ., στις εγκαταστάσεις 
της οποίας παράγονται ετησίως, περισσότερα από 150 εκατομμύρια προϊόντα προσωπικής 
υγιεινής και φροντίδας από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας. 
Η εταιρεία Παπουτσάνης είναι μια ελληνική εταιρία με διεθνή προσανατολισμό που βασίζει το 
μέλλον σε νέες ιδέες και μεθοδικό σχεδιασμό, με πίστη στην παράδοση, την κληρονομιά και 
δέσμευση για καινοτόμα προϊόντα που αποτελούν σημείο αναφοράς στην εγχώρια αλλά και διεθνή 
αγορά. Η υπογραφή Παπουτσάνης είναι συνδεδεμένη με το αυθεντικό σαπούνι, τις αγνές πρώτες 
ύλες και τα μοναδικά συστατικά της Μεσογείου, και ξυπνά παιδικές αναμνήσεις με αγαπημένα 
πρόσωπα, ενώ περνάει με εμπιστοσύνη από γενιά σε γενιά. Σημαντικές αξίες που ακουλουθεί η 
Παπουτσάνης πιστά εδώ και ενάμιση αιώνα μας και την καθιέρωσαν ως ηγέτη στο χώρο της 
ελληνικής σαπωνοποιίας είναι η κληρονομιά, η καινοτομία, η φροντίδα και το ήθος.
Την τελευταία δεκαετία, η Παπουτσάνης σημειώνει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, 
αποτελώντας παράδειγμα για το πώς μια επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί σε περιόδους κρίσεων 
και ανατροπών. Με σεβασμό στην παράδοση και την ιστορική της κληρονομιά, η εταιρεία 
ακολουθεί μια στρατηγική που έχει τη χώρα μας στο επίκεντρο και αναπτύσσεται σε τρεις 
πυλώνες: εξωστρέφεια, βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία. 
Η πανδημική κρίση αποτέλεσε την αφορμή για να δείξει η εταιρεία τα αντανακλαστικά και την 
ευελιξία που τη διακρίνει. Επενδύοντας στην τεχνογνωσία και στις παραγωγικές της δυνατότητες, 
η Παπουτσάνης αξιοποίησε μέρος της παραγωγής της για την αποκλειστική παραγωγή βιοκτόνων 
και απολυμαντικών με χρήση οινοπνεύματος σε περιεκτικότητα 80% κατ’ όγκον, ώστε να 
καλυφθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι άμεσες ανάγκες της χώρας.
Το 2020 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την Παπουτσάνης και για έναν ακόμη λόγο, καθώς η 
εταιρεία συμπλήρωσε 150 χρόνια δραστηριοποίησης στην ελληνική αγορά. Αποτελώντας μια από 
τις ελάχιστες υπεραιωνόβιες ελληνικές βιομηχανίες της χώρας, το ταξίδι της ξεκίνησε το 1870 από 
το Πλωμάρι της Λέσβου και τον οραματιστή και επιχειρηματία  Δημήτρη Παπουτσάνη και από τότε 
συντροφεύει το ελληνικό κοινό με μοναδικά προϊόντα.



ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ

H Δ. Θανόπουλος ΑΕ είναι το μοναδικό ελληνικό super market με ιστορία και εμπειρία 144 χρόνων. 
Πρωταρχικός και καθημερινός στόχος της εταιρείας αποτελεί η παροχή της βέλτιστης ποιότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αυστηρής επιλογής 
προμηθευτών και παραγωγών, της απόλυτης τήρησης των κανόνων υγιεινής, των συχνών 
εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων καθώς και της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού.
Από το 1877 η εταιρεία υποστηρίζει και εξελίσσει με σθένος αυτό που την έκανε να ξεχωρίσει, τη 
μεγαλύτερη και πιο ξεχωριστή ποικιλία στην Ελληνική αγορά.
Στο δίκτυο των φυσικών καταστημάτων της & στο ηλεκτρονικό κατάστημα οι καταναλωτές 
μπορούν να βρουν χιλιάδες εγχώρια και τοπικά είδη, εισαγόμενα επώνυμα υψηλής ποιότητας 
καθώς και μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων προϊόντων διατροφής.
Η  Δ. Θανόπουλος Α.Ε. παραμένει μια γνήσια και 100% Ελληνική οικογενειακή εταιρεία, η οποία 
πιστή στις αξίες 4 γενεών, δίνει καθημερινά τον καλύτερο εαυτό της στην εξυπηρέτηση των 
πελατών με χαρά και σεβασμό. Συνδυάζει αρμονικά την παράδοση με τις σύγχρονες τάσεις 
προσφέροντας μια ασύγκριτη αγοραστική εμπειρία.



ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ

Η Alpha Bank, ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας 
από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Προσφέρει ευρύ 
φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην εγχώρια και τη 
διεθνή αγορά και διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην 
Ευρώπη.
https://www.alpha.gr/el/omilos/alpha-bank/sxetika-me-tin-trapeza 
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Μια ηγετική δύναμη στον ασφαλιστικό κλάδο με παρουσία 130 χρόνων
Η Εθνική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1891 και είναι η παλαιότερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα με 
ηγετική θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Το όνομά της έχει γίνει συνώνυμο της πραγματικής 
εξασφάλισης και ενσωματώνει τις διαχρονικές αξίες  της αξιοπιστίας, ήθους, ασφάλειας, εμπιστοσύνης 
και σεβασμού.  Στόχος της η συνεχής βελτίωση των υποδομών της, ώστε να παρέχει υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας, στο πάνω από 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους της, ξεπερνώντας τα 360 εκατ. € 
αποζημιώσεων σε ετήσια βάση. 
Η φιλοσοφία της, η οποία βασίζεται στην πελατοκεντρική αντίληψη και παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους της, ενισχύεται με συνεχείς μετρήσεις ικανοποίησης, έρευνα και 
ανάπτυξη των υπηρεσιών της και νέα προϊόντα. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει την εκπαίδευση, τις τέχνες, 
τον πολιτισμό και το περιβάλλον, συνεισφέροντας σε τοπικές πρωτοβουλίες. Η Εθνική Ασφαλιστική 
στέκεται πάντοτε δίπλα στους ασφαλισμένους της, καλύπτοντας κάθε τους ανάγκη, με σύγχρονες 
δομές και δυναμικό δίκτυο πωλήσεων που αποτελείται από 132 γραφεία πωλήσεων, στελεχωμένα από 
1.648 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και 1.299 συνεργαζόμενους μεσίτες με γραφεία σε όλη την 
Ελλάδα. 
Οικονομικά αποτελέσματα 2020 και α’ εξαμήνου 2021
Η Εθνική Ασφαλιστική διατήρησε την κερδοφόρα πορεία της μέσα στο 2020, με κέρδη προ φόρων 85,7 
εκ.€. Κατά τη διάρκεια του 2020, η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 669 εκ.€ σε συνολικά εγγεγραμμένα 
ασφάλιστρα. 
Πιο πρόσφατα αποτελέσματα παρουσιάζουν αύξηση της παραγωγής της εταιρείας κατά το α’ εξάμηνο 
του 2021, κατά 11,3% συγκρινόμενη με την ίδια χρονική περίοδο του 2020, ανερχόμενη σε 361,8 εκ.€. 
Τα κέρδη προ φόρων του α’ εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε 65,6 εκ.€. 
Παραμένοντας πιστή στις αξίες της και τον ανθρωποκεντρικό της προσανατολισμό, η Εθνική 
Ασφαλιστική, συνεχώς βελτιώνει τις υποδομές της, στοχεύοντας στη δημιουργία καινοτόμων 
ασφαλιστικών προγραμμάτων και στην παροχή υπηρεσιών που εξελίσσονται διαρκώς, με σκοπό να 
ικανοποιήσουν τις τρέχουσες αυξανόμενες ανάγκες των ασφαλισμένων της. 
Μέσα στο 2020, η Εθνική Ασφαλιστική ολοκλήρωσε πάνω από 50 δράσεις για την ενίσχυση 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα, η εταιρεία: 
• Υποστήριξε κοινωνικές οργανώσεις και φορείς και στάθηκε διακριτικά δίπλα στην κοινότητα. 
• Υλοποίησε δράσεις που ενισχύουν σταθερά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό, μέσα από 
τη διαχείριση και λειτουργία του «Χώρου Ιστορικής Μνήμης 1941-1944» και του Χώρου Τέχνης «ΣΤΟart 
ΚΟΡΑΗ».
• Υποστήριξε Έλληνες αθλητές, με σκοπό την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους και ενίσχυσε 
εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς και δράσεις που προωθούν την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση. 
• Συνεισέφερε στον αγώνα τόσο στον τομέα της δημόσιας υγείας, όσο και στην εκπαίδευση ώστε 
να ανταποκριθούν στις πρωτοφανείς απαιτήσεις και συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την 
πανδημία. 
• Στην πρόσφατη  τεράστια οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε από τις πυρκαγιές στην 
Αττική, Εύβοια και σε άλλες περιοχές της χώρας, η Εθνική Ασφαλιστική, στέκεται αρωγός, στην 
προσπάθεια αποκατάστασης του περιβάλλοντος, προσφέροντας σημαντικό χρηματικό ποσό  για 
άμεση αναδάσωση της περιοχής,   που  θα της υποδειχθεί από τους αρμόδιους φορείς.  
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Ε Θ Ν Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
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τον πολιτισμό και το περιβάλλον, συνεισφέροντας σε τοπικές πρωτοβουλίες. Η Εθνική Ασφαλιστική 
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δομές και δυναμικό δίκτυο πωλήσεων που αποτελείται από 132 γραφεία πωλήσεων, στελεχωμένα από 
1.648 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και 1.299 συνεργαζόμενους μεσίτες με γραφεία σε όλη την 
Ελλάδα. 
Οικονομικά αποτελέσματα 2020 και α’ εξαμήνου 2021
Η Εθνική Ασφαλιστική διατήρησε την κερδοφόρα πορεία της μέσα στο 2020, με κέρδη προ φόρων 85,7 
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Τα κέρδη προ φόρων του α’ εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε 65,6 εκ.€. 
Παραμένοντας πιστή στις αξίες της και τον ανθρωποκεντρικό της προσανατολισμό, η Εθνική 
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ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα, η εταιρεία: 
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τη διαχείριση και λειτουργία του «Χώρου Ιστορικής Μνήμης 1941-1944» και του Χώρου Τέχνης «ΣΤΟart 
ΚΟΡΑΗ».
• Υποστήριξε Έλληνες αθλητές, με σκοπό την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους και ενίσχυσε 
εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς και δράσεις που προωθούν την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση. 
• Συνεισέφερε στον αγώνα τόσο στον τομέα της δημόσιας υγείας, όσο και στην εκπαίδευση ώστε 
να ανταποκριθούν στις πρωτοφανείς απαιτήσεις και συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την 
πανδημία. 
• Στην πρόσφατη  τεράστια οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε από τις πυρκαγιές στην 
Αττική, Εύβοια και σε άλλες περιοχές της χώρας, η Εθνική Ασφαλιστική, στέκεται αρωγός, στην 
προσπάθεια αποκατάστασης του περιβάλλοντος, προσφέροντας σημαντικό χρηματικό ποσό  για 
άμεση αναδάσωση της περιοχής,   που  θα της υποδειχθεί από τους αρμόδιους φορείς.  


