
 
 

                                                                   
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ act4Greece ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
                                                                                                                                                      

Το  Δίκτυο Ελλήνων «ΑΡΓΩ»  και  το Δίκτυο Ελληνόφωνων Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής 
‘Ένωσης  και Διεθνών Οργανισμών «ΑΓΟΡΑ»  

 
με τη  συνεργασία της Πρεσβείας της Ελλάδος στo Βέλγιο   

      
έχουν την τιμή να σας  

προσκαλέσουν στην παρουσίαση του προγράμματος act4Greece από την 
 

κυρία Λούκα T. Κατσέλη  
Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας και Πρόεδρο της Ελληνικής ‘Ένωσης Τραπεζών  

 
Ελάτε να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε με ποιόν τρόπο οι ‘Έλληνες και Φιλέλληνες 

του Βελγίου μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα συμμετέχοντας στις δράσεις 
αλληλεγγύης και επιχειρηματικότητας του act4Greece.   

Θα διερευνήσουμε  επίσης το πως οι ήδη υπάρχουσες δράσεις αλληλεγγύης στο Βέλγιο 
μπορούν να επωφεληθούν από το Πρόγραμμα .  

 
Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016 στην  Πρεσβεία της Ελλάδος στo Βέλγιο  

 
10, Rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles (Ισόγειο) 

    
‘Ωρα προσέλευσης 18:30 – Η παρουσίαση θα γίνει στα Ελληνικά 

  
Για περισσότερες πληροφορίες:  

 
to.vima.tis.agoras@gmail.com  Τηλ. 0473 610 979  

greece@gpo.be Τηλ. 02 235 03 70   
 

 
 
 



Το  Πρόγραμμα act4Greece (www.act4greece.gr) 
«Το Πρόγραμμα act4Greece - η πρώτη πλατφόρμα Crowdfunding στην Ελλάδα -  αποτελεί μια 
καινοτόμο πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής. Δίνει τη 
δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων από κάθε ενδιαφερόμενο από όποια γωνιά του πλανήτη κι αν 
βρίσκεται, πόροι που στη συνέχεια διοχετεύονται σε συγκεκριμένα έργα που  έχει ανάγκη η 
Ελληνική κοινωνία και ο Ελληνισμός.  
Το  act4Greece πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας και τη στρατηγική 
συνεργασία με φορείς και ιδρύματα εγνωσμένου κύρους και προσφοράς, όπως το Ίδρυμα Ωνάση, 
το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την 
UNESCO και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
Το πρόγραμμα καλύπτει έργα σε 7 άξονες: 1) πρόνοια, υγεία και αλληλεγγύη, 2) κοινωνική 
οικονομία και επιχειρηματικότητα, 3) πολιτισμός και πολιτιστική επιχειρηματικότητα, 4) νεανική και 
καινοτόμος επιχειρηματικότητα, 5) περιβάλλον και αειφορία, 6) έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση 
και 7) αθλητικές δραστηριότητες 
Είναι η στιγμή να αποδείξουμε ότι, αν όλοι συνεισφέρουμε από λίγο, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. 
Με το πρόγραμμα act4Greece ανοίγεται ένα τεράστιο πεδίο υποδοχής πόρων, χρηματικών και μη, 
από το «πλήθος», τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό και την ελληνική  διασπορά.»  
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