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Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τα Επιχειρηματικά Βραβεία «ΧΡΗΜΑ» ανέδειξαν για 18η χρονιά τους Άριστους του 

Ελληνικού Χρηματιστηρίου  

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2020», τα οποία 

διοργάνωσε για 18η συνεχόμενη χρονιά το περιοδικό ΧΡΗΜΑ σε συνεργασία με την 

ethosEVENTS και το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, με στόχο την ανάδειξη 

των επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

του χρηματιστηριακού θεσμού. 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου ως LiveOn Hybrid Event, μέσα από την 

LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής επικοινωνίας του ethosGROUP.  

 

Τα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ», αναγνωρισμένα από την επιχειρηματική κοινότητα ως ένας 

θεσμός ετήσιας αξιολόγησης των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών,  φέτος 

απονεμήθηκαν σε 19 επιμέρους κατηγορίες, στις οποίες έγιναν συνολικά 55 βραβεύσεις.  

 

Το πρώτο Βραβείο Καλύτερης Εταιρείας έλαβε ο Όμιλος ΟΤΕ, στην δεύτερη θέση ακολούθησε 

η εταιρεία MYTILINEOS και το τρίτο βραβείο απέσπασε η Coca-Cola HBC AG. Αναλυτικά τις 

βραβεύσεις στις επιμέρους κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε εδώ . 

 

Επίσης, οι διοργανωτές απένειμαν 2 τιμητικές  διακρίσεις, την διάκριση «Εμβληματική 

Προσωπικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών» την οποία έλαβε  ο κος Τάκης 

Κανελλόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, 3K Επενδυτική Εταιρεία, και την διάκριση «Manager of the 

Year» την οποία έλαβε ο κος Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, 

Motor Oil. 

 

Στην εναρκτήρια προσφώνηση του, ο κος Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO του ethosGROUP, 

αναφέρθηκε στην «ενηλικίωση» του θεσμού, δεδομένου ότι συμπληρώνει 18 χρόνια ιστορίας, 

αποτελώντας την παλαιότερη εκδήλωση του ομίλου και επεσήμανε ότι «η εκδήλωση έρχεται κι εφέτος 

να επιβραβεύσει τους κόπους και τις προσπάθειες των εισηγμένων επιχειρήσεων σε μία δύσκολη 

χρονιά».  

 

mailto:info@ethosevents.eu
http://www.ethosevents.eu/
https://banks.com.gr/
https://ethosevents.eu/vraveia-hrima-2020-nikites/


 

  
  ethosEVENTS  

Lysikratous 64 | GR 17674, Kallithea, Athens  
T: (+30) 210 998 4950, 

  E: info@ethosevents.eu, W: www.ethosevents.eu     

                                                                            

 

 

 

Ο κος Νικόλαος Μαντζούφας, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου 

Ανάκαμψης, Υπουργείο Οικονομικών, στην ομιλία του αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες της ειδικής 

υπηρεσίας του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών, σημειώνοντας ότι «η Ε.Ε. για να 

στηρίξει την ανάκαμψη έχει εγκρίνει συνολικό ποσό 750 δισ. ευρώ, από τα οποία για την χώρα μας 

προορίζονται τα 32 δισ. ευρώ. Η ιδιαιτερότητα του Ταμείου έγκειται στο γεγονός ότι μέχρι τα μέσα 

του 2026 όλα τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν, σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Με 

βάση την εκπλήρωση των στόχων θα πραγματοποιείται εκταμίευση δύο φορές τον χρόνο». Όπως ο 

ίδιος επεσήμανε, «Στόχος είναι στις αρχές Μαρτίου να είμαστε σε θέση να υποβάλουμε το πλάνο στην 

ΕΕ. Το ορόσημο είναι στα τέλη Απριλίου, αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε από τις πρώτες χώρες που 

θα υποβάλλουν το ολοκληρωμένο τους σχέδιο, για να προχωρήσουμε ταχύτερα».  

 

Η κα Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν., Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέφερε στην ομιλία 

της ότι «από τον Ιούλιο του 2021 ξεκινάει η εφαρμογή των διατάξεων της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Στόχος μας είναι να συνδράμουμε έτσι ώστε όλες οι εισηγμένες να είναι έτοιμες μέχρι τότε. Από εκεί 

και μετά η ΕΚ θα είναι εκεί για να ελέγχει και να υποβάλλει κυρώσεις». Επόμενο βήμα της ΕΚ αποτελεί 

η διαδικασία ενημέρωσης και για τον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης (ESG), δεδομένου ότι οι 

επενδυτές πλέον επενδύουν και με βάση τα ESG κριτήρια, όπως επεσήμανε.  

 

Ο κος Θεοφάνης Μυλωνάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Asset Management 

ΑΕΔΑΚ, Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), σημείωσε στην ομιλία του ότι το 2020 

ήταν μία δύσκολη αλλά και διδακτική χρονιά, με τεράστια μεταβλητότητα στις αγορές. Όπως ο ίδιος 

επεσήμανε «έχουν βγει αρκετά συμπεράσματα και στην πορεία θα βγουν ακόμα περισσότερα. Εμείς 

δείξαμε αναμφισβήτητα την αξία μας στην διαχείριση. Υπάρχουν οι βάσεις για μία καλύτερη χρονιά 

φέτος μετά από συνεχόμενα έτη κρίσεων. Ήδη βλέπουμε σημαντικές εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια 

αλλά και γενικότερα στη θεσμική διαχείριση».  

 

Ο κος Σπυρίδων Κυρίτσης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), 

επεσήμανε στην ομιλία του ότι παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες «όλοι οι συντελεστές της αγοράς 

καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανταποκριθούμε και να λειτουργήσει η αγορά κανονικά. 

Εξασφαλίσθηκε πλήρως η ομαλότητα στην λειτουργία της.» Ο ίδιος σημείωσε ότι «Μετά από πολλά 

χρόνια καταβάλλεται μία προσπάθεια με πρωτοβουλία του κου Ζαββού, να διαμορφωθούν 

συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την αναβάθμιση και ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. 

Υπάρχει αυτή τη στιγμή έτοιμο πλαίσιο προτάσεων».  

 

Ο κος Αθανάσιος Κουλορίδας, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών 

(ΕΝΕΙΣΕΤ), Επίκουρος Καθηγητής Δικαίου Εταιριών και Κεφαλαιαγοράς του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, επεσήμανε ότι «Βρισκόμαστε ενώπιον μιας κρίσης μεγαλύτερης του 2009 και 
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δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε περάσει τα δύσκολα. Είναι κρίσιμο να πείσουμε τον επιχειρηματικό 

κόσμο για τις ευκαιρίες στο ελληνικό χρηματιστήριο και να δοθούν κίνητρα. Αν θέλουμε να πετύχουμε 

πρέπει να πάψουμε να νουθετούμε με γνώμονα το παρελθόν, αλλά σε ορίζοντα δεκαετίας». Ο ίδιος 

εκτιμά ότι «η ελληνική κεφαλαιαγορά θα ωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και ίσως μέσα από την 

συμμετοχή σε αυτό, να δοθεί ερέθισμα σε επιχειρήσεις για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. 

Αναμένουμε νέες εισαγωγές μέσα στο 2021».  

 

Η κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τόνισε πως «Είναι 

εξαιρετικά παρήγορο να ακούει κανείς πόσα έχει καταφέρει το ελληνικό επιχειρείν σε μια τόσο δύσκολη 

περίοδο. Είναι εξαιρετικά αισιόδοξο το μήνυμα που δίνει η βράβευση όλων αυτών των εταιρειών σε 

τόσο διαφορετικά πεδία. Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό κλάδο, ανέφερε ότι «το 2020 υπήρξε πολύ 

μεγάλη πιστωτική επέκταση στον ιδιωτικό τομέα, ύψους 20,5 δισ. ευρώ, με πρώτο τον κλάδο του 

λιανεμπορίου». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «Οι τράπεζες κατάφεραν να διαχειριστούν το δύσκολο 

τομέα των NPLs. Η σελίδα της επόμενης ημέρας αφορά την ανάκαμψη σε επίπεδο ανάπτυξης και 

πόρων».  

 

Ο κος Γεώργιος Λινάτσας, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, AXIA Ventures Group, επεσήμανε 

ότι «Οι αγορές έχουν κινηθεί αντίστροφα από την οικονομική ανάπτυξη, καθώς όταν 

συνειδητοποίησαν ότι θα υπάρχει οικονομική στήριξη από κράτη και κεντρικές τράπεζες, άρχισαν να 

ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα να βλέπουμε σήμερα ακόμα και αρνητικά επιτόκια». Εκτιμά ωστόσο ότι 

«το περιβάλλον αυτό σε βάθος χρόνου θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού και αύξηση των 

hard assets (ακίνητα)», ενώ «υπάρχουν προοπτικές μετά την άνοιξη, η ελληνική οικονομία να αρχίσει 

να ανακάμπτει με την βοήθεια του τουρισμού».  

 

Ο κος Γεώργιος Τανισκίδης, Πρόεδρος της Optima bank, αναφερόμενος στα επιτεύγματα της 

τράπεζας, επεσήμανε: «Στην Optima Bank κάνουμε απλή τραπεζική: Παίρνουμε χρήματα από 

καταθέτες και τα δίνουμε στις εταιρείες εκείνες που κατάφεραν να επιβιώσουν στη δύσκολη δεκαετία 

της οικονομικής κρίσης. Μετράμε ήδη 25 καταστήματα ενώ τα νούμερά μας τόσο σε χορηγήσεις όσο 

και καταθέσεις είναι εξαιρετικά (750 εκατ. ευρώ σε καταθέσεις/450 εκατ. ευρώ σε χορηγήσεις). 

Θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα με αισιοδοξία αλλά είμαστε προσεκτικοί μήπως δεν φθάσουμε στο 

πολυπόθητο αποτέλεσμα στους επόμενους μήνες, αλλά λίγο αργότερα». 

 

«Κοιτάμε το ποτήρι μισογεμάτο», σημείωσε, τονίζοντας παράλληλα ότι «Η μεγάλη πρόκληση για τις 

τράπεζες και για την χώρα, είναι πώς θα διαχειριστούν τα χρήματα που θα έρθουν και πώς οι τράπεζες 

θα πετύχουν να απορροφηθούν τα κονδύλια αυτά».  
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Ο κος Ιωάννης Τριανταφύλλου, Chief Marketing Officer της LiveOn (by ethosGROUP) παρουσίασε 

την στρατηγική ανάπτυξης και τις τεχνολογικές και λειτουργικές καινοτομίες της LiveOn, της 

ψηφιακής πλατφόρμας επιχειρηματικής επικοινωνίας του ομίλου. Στάθηκε ιδιαίτερα στις 

πρωτοποριακές δυνατότητες της για ενημέρωση, προβολή και δικτύωση αλλά και στο πλάνο εξέλιξης 

της, στο οποίο σημαντική θέση κατέχει η καινοτόμος υπηρεσία LiveOn Business Centers: 

«ολοκληρωμένοι εταιρικοί ψηφιακοί χώροι στους οποίους οι εταιρείες θα μπορούν να οργανώνουν και 

να διενεργούν όλη την εξωστρεφή λειτουργία τους, δίνοντας στα στελέχη και τους πελάτες τους την 

δυνατότητα συναντήσεων που θα μοιάζουν με τις φυσικές συναντήσεις του παρελθόντος αλλά και θα 

εκμεταλλεύονται τις ψηφιακές ευκολίες της τεχνολογίας και της εποχής», όπως επισήμανε. 

 

Τα Επιχειρηματικά Βραβεία Χρήμα 2020 διοργανώθηκαν υπό την Αιγίδα του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Ένωσης Εισηγμένων 

Εταιρειών, της Ένωσης Θεσμικων Επενδυτών και του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών, 

και με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών InNews και Oglivy. Σημαντική ήταν επίσης η 

συμμετοχή των χορηγών επικοινωνίας της διοργάνωσης ICAP, ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος, XANTHI 

News, Thessaloniki News, Kriti24, Pireaus365, και Insurance World. 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης στο 

https://ethosevents.eu/event/vraveia-hrima-2020/ καθώς επίσης και τα social κανάλια της 

ethosEVENTS στο Facebook και το LinkedIn. 

  

Για περισσότερες πληροφορίες:  κος Γιάννης Τριανταφύλλου, Διευθυντής Marketing, 

ethosGROUP, τηλ. 6937252420, e-mail: triantafyllou.y@ethosmedia.eu   

 

ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  
1. Ο κος Ουζούνης Κωσταντίνος, CEO του ETHOS GROUP, καλωσορίζει τους προσκεκλημένους στη 

18η Τελετή Απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 

2. Η κα Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν., Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την διάρκεια της 
ομιλίας της στα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2020» 

3. Ο κος Νικόλαος Μαντζούφας, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης 
του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την διάρκεια της ομιλίας της στα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 
2020» 

4. Η κα Σοφία Ζιάβρα, Υποδιευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου ΟΤΕ, κατά την παραλαβή του 
1ου βραβείου Καλύτερης Εταιρείας 2020 

5. O κος Τάκης Κανελλόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ της 3Κ Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατά την 

παραλαβή της διάκρισης «Εμβληματική Προσωπικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 2020»  
6. Ο κος Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Motor Oil, κατά την παραλαβή 

της τιμητική διάκρισης «Manager of the Year 2020»  

 

mailto:info@ethosevents.eu
http://www.ethosevents.eu/
https://ethosevents.eu/event/vraveia-hrima-2020/
https://www.facebook.com/events/438115590554786/
https://www.linkedin.com/company/5351460/admin/
mailto:triantafyllou.y@ethosmedia.eu

