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Δελτίο Τύπου 
Συνάντηση εθνικής αντιπροσωπείας HACCI με τον Γενικό Πρόξενο  

και τo Γραφείο Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σίδνεϊ 
 
 
Συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των Ελληνο-Αυστραλιανών Εμπορικών και Επαγγελματικών 

Επιμελητηρίων (Hellenic Australian Chamber of Commerce and Industry – HACCI) τη Βικτώριας, της 

Βόρειας Επικράτειας, της Νότιας Αυστραλίας, της Δυτικής Αυστραλίας και της Νέας Νότιας Ουαλίας, 

με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κ. Γιάννη Μαλλικούρτη και την επικεφαλής του 

Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Χρύσα Προκοπάκη, πραγματοποιήθηκε στο 

Σίδνεϊ, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου.  

 
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του HACCI Βικτώριας και του Συμβουλίου Εθνικής 

Ομοσπονδίας HACCI, κ. Φωτεινή Κυπραίου, ο Διευθυντής Εμπορικών Σχέσεων του HACCI 

Βικτώριας, κ. Αθανάσιος Μπαουστάνος, η Πρόεδρος του HACCI Βόρειας Επικράτειας, κ. Ευαγγελία 

Τομάζου, ο Πρόεδρος του HACCI Νότιας Αυστραλίας, κ. Κώστας Κουτσώνας, το μέλος του ΔΣ του 

HACCI Νότιας Αυστραλίας, κ. Αλέξανδρος Δημητρίου, η Πρόεδρος του HACCI Δυτικής Αυστραλίας, 

Δρ. Έλενα Λημνιού και ο Πρόεδρος του HACCI Νέας Νότιας Ουαλίας, κ. Γιώργος Μαυράκης. Οι 

ηγεσίες των Ελληνο-Αυστραλιανών Επιμελητηρίων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Γενικό 

Πρόξενο κ. Μαλλικούρτη και την επικεφαλής του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων 

κ. Προκοπάκη, για μία σειρά ζητημάτων που επηρεάζουν τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις 

Ελλάδας και Αυστραλίας.  

 
Η αντιπροσωπεία των HACCI ενημέρωσε επίσης τον Γενικό Πρόξενο για την ίδρυση ενός εθνικού 

οργάνου Ελληνο-Αυστραλιανών Επιμελητηρίων που θα συνδέσει τα επί μέρους HACCI ανά την 

Αυστραλία, με σκοπό την αποτελεσματική πληροφόρηση των επιμελητηρίων για ζητήματα που 

αφορούν τους Έλληνες της Αυστραλίας, όπως είναι η ενημέρωση για την φορολογία, την έκδοση 

διαβατηρίων και άλλων επισήμων εγγράφων και τις υποθέσεις ακινήτων στην Ελλάδα.  

 
Η Εθνική Ομοσπονδία HACCI θα αποτελέσει τον αγωγό ενημέρωσης των Ελλήνων της Αυστραλίας 

για τις νέες δυνατότητες διαδικτυακής τακτοποίησης ζητημάτων που μέχρι πρότινος επιβάρυναν τις 

υπηρεσίες των κατά τόπους προξενικών αρχών, προκαλώντας αναπόφευκτες και ανεπιθύμητες 

καθυστερήσεις.  

 

Όπως επεσήμανε ο Γενικός Πρόξενος, το εθνικό δίκτυο επιμελητηρίων θα παίξει σημαντικό ρόλο στην 

διασύνδεση της νέας γενιάς Ελληνο – Αυστραλών με την Ελλάδα. Ο ίδιος τόνισε ότι η δύναμη της 

ελληνικής παροικίας εδράζει στα συλλογικά επιτεύγματα της.  

 
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Εθνικής Ομοσπονδίας HACCI, Φωτεινή 

Κυπραίου συμφώνησε ότι, όσο σημαντικά και αν είναι τα ατομικά επιτεύγματα των Ελληνο-

Αυστραλών, είναι σημαντικό να αυξηθούν οι συλλογικές ενέργειες προώθησης πρωτοβουλιών σε 
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εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της 

νεοσύστατης Εθνικής Ομοσπονδίας HACCI, αποτελώντας έναν από τους βασικούς λόγους πίσω από 

την ένωση των Επιμελητηρίων.  

«Είχαμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνάντηση, ανταλλάσσοντας ιδέες για τους τρόπους με τους οποίους το 

HACCI μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του να διευκολύνει την επαγγελματική και 

επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας», δήλωσε η κ. Κυπραίου. «Και οι δύο 

χώρες έχουν πλέον θέσει σε ισχύ συστήματα που αφαιρούν τα προσκόμματα στις ευκαιρίες 

επενδύσεων, απασχόλησης και εμπορικών συναλλαγών». 

 
Όπως συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, η συνάντηση υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς 

υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, ενώ κατέληξε με την δέσμευση για συνεχή επικοινωνία 

όλων των πλευρών, με στόχο την ενίσχυση και διεύρυνση των δικτύων συνεργασίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
(Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του HACCI, Νίκο Φωτάκη  
στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου media@hacci.com.au, και το τηλέφωνο +61403502873) 
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