
 
 

Ακινα, 15 Απριλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ολοκλήρωση  εργασιών του 1ου “One Belt One Road Sino – Hellenic College Summit”  
 

Με μεγάλθ επιτυχία ολοκλθρϊκθκαν οι εργαςίεσ του πρϊτου “One Belt One Road Sino – 

Hellenic College Summit” ςτισ 5 Απριλίου 2019, φςτερα από τζςςερισ θμζρεσ παραγωγικισ 

και δθμιουργικισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των 40 προπτυχιακϊν φοιτθτϊν από το 

Οικονομικό Πανεπιςτιμιο (ΟΠΑ) και φοιτθτϊν από οριςμζνα από τα καλφτερα 

Πανεπιςτιμια τθσ Κίνασ ςτον χϊρο τθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων. 
 

Το ςυνζδριο ιταν μία πρωτοβουλία του ΟΠΑ, του Ινςτιτοφτου Κομφοφκιοσ Ακθνϊν, τθσ R&J 

Cultural Life International, του Study in Greece και του Asian Pacific Youth Foundation for 

Communication and Development, ενϊ ο ςτόχοσ του ιταν θ ενίςχυςθ των εκπαιδευτικϊν 

ςυνεργαςιϊν μεταξφ του ΟΠΑ και αντίςτοιχων ιδρυμάτων τθσ Κίνασ.  
 

Τισ εργαςίεσ του ςυνεδρίου άνοιξαν ο Αναπλθρωτισ Πρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και 

Προςωπικοφ, Κακθγθτισ Δθμιτριοσ Μπουραντϊνθσ και ο Επίκουροσ Κακθγθτισ και 

Συνδιευκυντισ του Ινςτιτοφτου Κομφοφκιοσ Ακθνϊν Αλζξανδροσ Παπαλεξανδρισ του ΟΠΑ, 

οι οποίοι αναφζρκθκαν ςτθ ςθμαςία τθσ ενίςχυςθσ και διεφρυνςθσ τθσ Ελλθνο-Κινεηικισ 

ςυνεργαςίασ και ανταλλαγϊν ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και του πολιτιςμοφ. 
 

Τθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία και με ςφντομεσ ομιλίεσ, ο Πολιτικόσ Σφμβουλοσ, 

Αναπλθρωτισ Επικεφαλισ τθσ διπλωματικισ Αποςτολισ τθσ Πρεςβείασ τθσ Λαϊκισ 

Δθμοκρατίασ τθσ Κίνασ Wang Qiang, θ Γενικι Διευκφντρια Τουριςτικισ Πολιτικισ του 

Υπουργείου Τουριςμοφ Παναγιϊτα Διονυςοποφλου και θ Γενικι Διευκφντρια Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ – Υποδομϊν και Υπθρεςιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ Κωνςταντίνα Δελθγιϊργθ.  
 

Η πρϊτθ θμζρα ολοκλθρϊκθκε με τισ Ακαδθμαϊκζσ διαλζξεισ του Γενικοφ Διευκυντι του 

Ιδρφματοσ Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΙΟΒΕ), Κακθγθτι Νικόλαου Βζττα και 

τθσ Επιςκζπτριασ Κακθγιτριασ Παναγιϊτασ Σαπουνά του ΟΠΑ.  

 

Κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία να 

παρακολουκιςουν διαλζξεισ και να ςυνομιλιςουν με φορείσ του επιχειρθματικοφ κόςμου, 

ςτελζχθ επιχειριςεων και ιδρυτζσ αξιόλογων νεοφυϊν επιχειριςεων. Το πρόγραμμα 

περιελάμβανε, επίςθσ, δφο εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ςτον ΟΛΠ / COSCO και ςτο Impact Hub 

Ακθνϊν, κακϊσ και διάφορεσ πολιτιςμικζσ δραςτθριότθτεσ, μεταξφ των οποίων θ επίςκεψθ 

ςτο μουςείο τθσ Ακρόπολθσ και ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ. Τθν τελευταία θμζρα του 

ςυνεδρίου θ ςυνεργαςία μεταξφ των Ελλινων και των Κινζηων φοιτθτϊν κορυφϊκθκε με 

τισ ομαδικζσ παρουςιάςεισ των εργαςιϊν τουσ.  

Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων ΟΠΑ 


