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 Αθήνα,   08  Οκτωβρίου  2015 

Αριθμ. Πρωτοκ.: 10357/15 

 

 

Αγαπητέ  κύριε  Πρόεδρε,   

 

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), 

επιθυμώντας να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της στους πρόσφυγες  που φτάνουν στην 

χώρα μας σε επίπεδα που παραπέμπουν σε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, αποφάσισε 

να παράσχει έμπρακτη βοήθεια αναλαμβάνοντας μία Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία 

Συγκέντρωσης Τροφίμων και  Ειδών Πρώτης Ανάγκης.   

 

Η αξιοποίηση της φετινής EXPO της οποίας το θέμα είναι «ΣΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ» (FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE), και της ANUGA, της μεγαλύτερης 

έκθεσης τροφίμων στον κόσμο με την Ελλάδα φέτος να είναι η «Τιμώμενη Χώρα», ήταν 

προφανής για τον Οργανισμό αφού και οι δύο αυτές διεθνείς εκθέσεις σχετίζονται με το 

θέμα τις ανθρώπινες διατροφικές ανάγκες και την αειφόρο ανάπτυξη 

 

Ο Οργανισμός πιστεύει ακράδαντα ότι η χώρα μας και ο Ευρωπαϊκός νότος οφείλουν να 

πρωτοστατήσουν στην ενεργοποίηση των πολιτών όλης της Ευρώπης για τη δημιουργία 

ενός ευρωπαϊκού ανθρωπιστικού μετώπου. Αφιερώνουμε την ημέρα εορτασμού της 

Εθνικής Ημέρας Ελλάδας, στο πλαίσιο της EXPO, την Τετάρτη 21η Οκτωβρίου 2015 στην 

ανάδειξη των ευρωπαϊκών αξιών, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Η εποχή προστάζει την εγρήγορση όλων μας, καθενός από το πόστο και το 

αντικείμενό του, και την συνδρομή του στο διεθνές ζήτημα των προσφύγων. Ο Οργανισμός 

μας λοιπόν αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή στην προσπάθεια συλλογής προϊόντων της 

ελληνικής γης από τους έλληνες εξαγωγείς και όχι μόνο, ευελπιστώντας η χώρα μας να 

ευαισθητοποιήσει τους πολίτες από όλο τον κόσμο που θα επισκεφτούν τις εκθέσεις.  

Ως σημεία συλλογής ορίστηκαν,  στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ- HELEXPO, 

το Περίπτερο 16 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα οι 

εγκαταστάσεις της NAF Logistics, στον Ασπρόπυργο, θέση Άνω Φύσσα, από 15 Οκτωβρίου 

έως 15 Νοεμβρίου. 

 

Τα είδη που μπορείτε να παραδοθούν είναι: 

• τρόφιμα μακράς διαρκείας συσκευασμένα,  

• γάλατα/νερά  

• Οικιακά καθαριστικά- απολυμαντικά 

• Είδη προσωπικής υγιεινής 

• Κουβέρτες – σεντόνια 

• Εσώρουχα (παιδικά, γυναικεία, ανδρικά) 

• Κάλτσες (παιδικές, γυναικείες, ανδρικές) 

• Παπούτσια (παιδικά, γυναικεία, ανδρικά) 

• Μπλοκ ζωγραφικής και μολύβια (σχολικά είδη) 
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Τα είδη που θα συγκεντρωθούν, θα διατεθούν με τις οδηγίες των αρμόδιων πολιτειακών 

οργάνων που έχουμε στο πλευρό μας. 

 

Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης, & 

Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της δράσης μπορείτε να 

επικοινωνήστε με τα παρακάτω στελέχη : 

Συντονιστής,  κ. Ιδομενέας Αγγελάκης,  

Τ.210 33 55 735, Ε. i.agelakis@enterprisegreece.gov.gr  

κα Άννα Τρυποσκούφη  

Τ.210 33 55 778, Ε. a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr  

 

Παρακαλώ θερμά, όπως κοινοποιήσετε την επιστολή αυτή στα μέλη σας. 

 

Για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε., 

 

Με εκτίμηση, 

 

Χρήστος Στάικος 

Πρόεδρος  

Αναπληρωτής Γενικός Επίτροπος EXPO 2015 


