Αθήνα, 6 Σεπηεμβρίοσ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγμαηοποιήθηκαν με επιηστία οι εργαζίες ηης ιδρσηικής
ζσνδιάζκευης ηης Πρφηοβοσλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Σν ηξηήκεξν 2 έσο 4 επηεκβξίνπ ζην καγεπηηθό λεζί ηεο Σήλνπ , ζπγθεληξώζεθαλ
ηα κέιε ηεο Πξσηνβνπιίαο ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ ΜΑ γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εξγαζίεο ηεο
ηδξπηηθήο ηνπο ζπλδηάζθεςεο πνπ είρε ζαλ αληηθείκελν ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ
ζηξαηεγηθνύ πιάλνπ πνπ θαζνξίδεη ηα επόκελα βήκαηα ηεο πξσηνβνπιίαο.
Σα κέιε – επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Οινκέιεηα θαη νη εθπξόζσπνη ηνπο
ήηαλ: AGRINO ν θνο Άγηο Πηζηηόιαο, ΔΦΑ ν θνο Μηράιεο Σζανύηνο θαη ε θα Πέλπ
Σζανύηνπ, ΛΟΤΞ ν θνο Πιάησλαο Μαξιαθέθαο & ε θα Άλλπ Καξαγθηνπιέ , ΕΑΓΟΡΗ
ν θνο Νίθνο Υήηνο & ε θα Υξηζηίλα Γνύκα, ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ν θνο
Υξήζηνο Παπαδεκεηξίνπ , ΖΛΗΟ ε θα Αζαλαζία Γάθνπ , ΝΖΟ ν θνο Αιέμαλδξνο
Κνπξήο, ΑΓΑΝ ν θνο Αξηζηείδεο Δπζηαζίνπ θαη ε θα Ησάλλα Πεηξνπνύινπ , ΒΗΚΟ
ν θνο Κσλζηαληίλνο επεηάο , BRAVA ν θνο Απόζηνινο αιάθνο , ΔΕΑ ν θνο
Αζαλάζηνο πξηαλόο , ΕΤΜΖ ΦΑΥΝΧΝ ν θνο Υαξάιακπνο Κσλζηαληάθεο, ν θνο
σηήξεο Βιάρνο & ε θπξία ηέβε κπξλαίνπ , ΒΑΡΒΑΓΗΑΝΝΖ ν θνο Γηάλλεο
Βαξβαγηάλλεο , SKAG ε θα Πόππ θαγηά , KYKNOS ε θα Μάξζα Μαλνπζάθε ,
HELLAS FROST ν θνο Γηάλλεο Παπινύδεο, EUROCERT ν θνο Γηώξγνο Μπξηζθόιαο
& ε θα Άζε Υαιθηνπνύινπ θαζώο θαη ε ππεύζπλε επηθνηλσλίαο ηεο Πξσηνβνπιίαο
ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ ΜΑ θα Νόξα Άληεξζνλ. πκκεηείραλ αθόκα θαη λέα ππό έληαμε κέιε
σο παξαηεξεηέο. Ζ Οινκέιεηα δηεμήρζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ Γεκνηηθνύ Μνπζείνπ
Κώζηα Σζόθιε ζηνλ Κάκπν.
ην πιαίζην ησλ εξγαζηώλ ηεο νινκέιεηαο ζπδεηήζεθαλ θαη θαηαηέζεθαλ από θάζε
εηαηξία κέινο πξνηάζεηο πάλσ ζε 5 ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο – άμνλεο δηαιόγνπ.
πδεηήζεθαλ ζέκαηα όπσο, ε ζεκαζία ηεο πξσηνβνπιίαο, ε αλαγλσξηζηκόηεηα ηνπ
ζήκαηνο, ε ζπκκεηνρή ζηνλ δεκόζην δηάινγν, δηάθνξεο ζπλεξγαζίεο, θαζώο θαη ηα
λέα ππό έληαμε κέιε.
ηελ νκηιία ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθδειώζεσλ θαισζνξίζκαηνο ησλ κειώλ ηεο
Πξσηνβνπιίαο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζηελ Σήλν έλα από ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο
Πξσηνβνπιίαο ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ ΜΑ θαη νηθνδεζπόηεο ηνπ ηξηεκέξνπ θνο Αιέμαλδξνο

Κνπξήο ηόληζε: «Η παξνπζία ηόζσλ ζεκαληηθώλ ειιεληθώλ κεηαπνηεηηθώλ
επηρεηξήζεσλ θαη παξαγσγώλ ην ηξηήκεξν απηό ζηελ Τήλν, απνηειεί εγγύεζε γηα ηελ
επηηπρία ηεο Πξσηνβνπιίαο καο ε νπνία έρεη ηζηνξηθή ζεκαζία γηα ηε ρώξα καο..
Εκείο νη Σπλνδνηπόξνη ηνπ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ νξακαηηδόκαζηε κηα πξαγκαηηθά ηζρπξή
θαη επεκεξνύζα Ειιάδα. Μηα Ειιάδα κε ηδηόθηεηε βηνκεραλία θαη βηνηερλία. Μηα
θνηλσλία πνπ δεκηνπξγεί, παξάγεη θαη θαηαλαιώλεη ηα δηθά ηεο θνξπθαία, επώλπκα,
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πξντόληα,
Έλα έζλνο πνπ αλαπηύζζεη θαη αμηνπνηεί ην αλζξώπηλν ηαιέλην ηνπ. Δελ ην νδεγεί
ζηε κεηαλάζηεπζε. Εκείο ζην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ιέκε, «ηζρπξή Ειιάδα ρσξίο
παξαγσγηθέο εηαηξίεο ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο δελ κπνξεί λα ππάξμεη. ΕΙΜΑΣΕ Η
ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΕΙ»».
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηεκέξνπ ηα κέιε ηεο Πξσηνβνπιίαο ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ καο θαη νη
νηθνγέλεηεο ηνπο είραλ ηελ επθαηξία λα ζπζθίμνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κέζα από κία
ζεηξά δξάζεσλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζην λεζί ηεο Σήλνπ όπσο: ζπλαπιία ζην Θέαηξν
ηνπ Κνπκάξνπ κε ηελ Αιίθε Καγηαιόγινπ, μελάγεζε θαη δείπλν κε ηεληαθά πξντόληα
θαη ραξαθηήξα ζηε Μνλή Οπξζνπιηλώλ ζηα Λνπηξά, γεπζηηθέο δεκηνπξγίεο κε
πξντόληα ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ θαζώο θαη πεξηήγεζε ηνπ λεζηνύ κε «μελαγό» ηελ Μάγηα
Σζόθιε.
Λίγα ιόγηα γηα ηελ πξσηνβνπιία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑ»:
Η πξσηνβνπιία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑ» απνηειείηαη από κία θνηλόηεηα εμσζηξεθώλ, παξαγσγηθώλκεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ, Ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο θαη απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε θαη ηελ
πξνώζεζε ηνπ ζύγρξνλνπ, επηρεηξεκαηηθνύ θαη παξαγσγηθνύ πνιηηηζκνύ ηεο ρώξαο καο. ηελ
πξσηνβνπιία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑ» ζπκκεηέρνπλ Ειιεληθέο παξαγσγηθέο-κεηαπνηεηηθέο εηαηξίεο
πνπ επηιέγνπλ, παξά ηηο αληημνόηεηεο θαη ηα ζπλερώο απμαλόκελα αληηθίλεηξα, λα δηαηεξνύλ ην
θέληξν ησλ αλά ηνλ θόζκν επηρεηξεκαηηθώλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ρώξα καο θαη θαηά
πιεηνςεθία αλήθνπλ ζε ηδηώηεο επηρεηξεκαηίεο-παξαγσγνύο πνπ θαη απηνί, σο θπζηθά
πξόζσπα, έρνπλ ηελ θνξνινγηθή θαη επηρεηξεκαηηθή ηνπο έδξα ζηελ Ειιάδα. Η πςειή
πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ Ειιεληθή νηθνλνκία νη Εηαηξίεο-κέιε ηεο
πξσηνβνπιίαο «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑ», πηζηνπνηείηαη από ηελ EUROCERT, Ειιεληθό Αλεμάξηεην
Φνξέα Πηζηνπνίεζεο. Η EUROCERT δεκηνύξγεζε «Πξόηππν Απαηηήζεσλ», πνπ αμηνινγεί θαη
απνδίδεη ζηηο εηαηξίεο – κέιε, ην ζήκα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑ», ώζηε ηα πξντόληα ηνπο λα θέξνπλ
ζήκα αλαγλώξηζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη θαη λα επηιέγνληαη από ηνπο θαηαλαισηέο θαη
ηνπο εκπόξνπο πνπ επηζπκνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ Ειιεληθή, παξαγσγηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα.
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