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BBaacckk  ttoo  BBuussiinneessss--  ΦΦθθιιννοοππωωρριιννόό  ΔΔεείίππννοο  ΙΙΕΕΝΝΕΕ  
 

 

 

 Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014  
 

Επ’ ευκαιρία της έναρξης της νέας περιόδου εργασιών (2014/2015) και το 

τέλος του καλοκαιριού το ΙΕΝΕ οργανώνει για έβδομη χρονιά την ετήσια 

φθινοπωρινή εκδήλωση “Back to Business”, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014. Η 

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο φιλόξενο και ιστορικό χώρο του 

Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος στην Καστέλα (Καραγεώργη Σερβίας 18), ο 

οποίος κατόπιν ειδικής συμφωνίας παραχωρείται στο ΙΕΝΕ για την ανωτέρω 

εκδήλωση. 

 

Η Εκδήλωση 

Η εκδήλωση “Back to Business” εντάσσεται στο πλαίσιο του Fund Drive του 

ΙΕΝΕ που ξεκινά με την συγκεκριμένη εκδήλωση και  δίνει τη δυνατότητα στα 

μέλη του Ινστιτούτου αλλά και στους φίλους και συνεργάτες του να 

συναντηθούν σε ένα πολύ ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον. Η εκδήλωση 

αυτή αποτελεί μια καλή ευκαιρία για την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των 

μελών του ΙΕΝΕ και μια άριστη αφορμή για την προσέλκυση νέων μελών.  

 

Η εκδήλωση ως συνήθως θα ξεκινήσει στις 20:00 με ένα cocktail reception 

στον πανοραμικό εξώστη του Ομίλου με θέα τον Σαρωνικό και με καθιστό 

δείπνο που θ’ ακολουθήσει στις 21:00. Η συμμετοχή έχει ορισθεί στα 50,00€ 

ανά άτομο. Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου το ποσό αυτό επιβαρύνεται με 

23% ΦΠΑ. 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το Δελτίο 

Συμμετοχής ή μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του ΙΕΝΕ, 

κα Πωλίνα Παπαγιαννοπούλου, τηλ. : 210-3628457 και 210-3640278. 

 

ΙΕΝΕ Fund Drive 

 

Το Ινστιτούτο έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Fund Drive 

για την περίοδο Οκτώβριος 2014-Μάρτιος 2015  το οποίο και θα ανακοινωθεί 
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στην ανωτέρω εκδήλωση. Στόχος του Fund Drive είναι η οικονομική 

ενίσχυση του ΙΕΝΕ μέσω της υποστήριξης συγκεκριμένων ερευνητικών –

μελετητικών προγραμμάτων και εστιασμένων δράσεων. Μεταξύ άλλων  και 

μέσω του Fund Drive  το ΙΕΝΕ θα επιδιώξει τη συγκέντρωση χρημάτων κάτι 

που θα  του επιτρέψει τη μεταφορά του σε μεγαλύτερα και σύγχρονα 

γραφεία, την δημιουργία οργανωμένης βιβλιοθήκης, την βελτίωση των 

υπηρεσιών  του προς τα μέλη (συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας 

γραφείου εύρεσης εργασίας σε συνεργασία με τις εταιρείες μέλη του), την 

ενεργό συμμετοχή του σε προγράμματα  για την αντιμετώπιση της 

ενεργειακής φτώχειας ως και τη καθιέρωση ετήσιων βραβείων  ΙΕΝΕ με 

σκοπό την προώθηση της καινοτομίας,  της επιχειρηματικότητας αλλά και 

της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο.  

 

Χορηγία Εκδήλωσης 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση προσφέρεται για χορηγία από εταιρείες και 

οργανισμούς, οι οποίοι επιθυμούν να προσκαλέσουν στελέχη και συνεργάτες 

τους σ’ ένα δείπνο αξιώσεων, σ’ ένα μοναδικό περιβάλλον υψηλών 

προδιαγραφών, όπως είναι ο χώρος του ΝΟΕ, με πρόσβαση όμως που είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη και μόνο για μέλη του. Ανάλογα με το ύψος της 

Χορηγίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2.000€ ο κάθε Χορηγός 

δικαιούται τουλάχιστον 10 δωρεάν συμμετοχές. Η εκδήλωση “Back to 

Business” προσφέρει την ευκαιρία σε οργανισμούς και εταιρείες για την 

διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εταιρικής προβολής. Σε 

περίπτωση ενδιαφέροντος για Χορηγία παρακαλείσθε  όπως επικοινωνήσετε 

με τα γραφεία του ΙΕΝΕ. 

 

 

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος 

Έχουν περάσει ογδόντα και πλέον χρόνια από τότε που ιδρύθηκε ο Ναυτικός 

Όμιλος Ελλάδος στο Μικρολίμανο του Πειραιά. Ένας Όμιλος - μύθος με 

μεγάλη ιστορία, χάρη στον οποίον η ιστιοπλοΐα γνώρισε καθοριστικής 

σημασίας ανάπτυξη στη χώρα μας. 

 

Από το 1938 ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος πρωτοστατεί στην ίδρυση τόσο της 

Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, όσο και του Εθνικού Κέντρου 

Ιστιοπλοΐας Πειραιώς. Τελικά η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.), 

ιδρύεται από τον Ν.Ο.Ε. το 1952 και από το Κράτος διορίζεται αντιπρόσωπός 

του δια την διοργάνωση διεθνών αγώνων και την αποστολή αθλητών σ’ 

αγώνες στο εξωτερικό. 

 

Κύριος σκοπός του Ομίλου ήταν και εξακολουθεί να είναι η συστηματική 

καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για την 

συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Εξ ίσου σημαντικούς σκοπούς του 
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Ομίλου αποτελούν η ανάπτυξη εθνικού θαλασσίου πνεύματος, η προαγωγή 

της πίστης στη θάλασσα ως στοιχείου ζωής και προόδου του έθνους, η 

συμβολή στη διάδοση της ιδιωτικής ψυχαγωγικής ναυσιπλοΐας και η 

συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση αγάπης προς τη θάλασσα.  

 

Το κεντρικό κτίριο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, βρίσκεται στην κορυφή 

του σημαντικής αρχαιολογικής αξίας λόφου Κουμουνδούρου (οχυρωματικά 

τείχη Κόνωνος, αρχαίος ναός της Αρτέμιδος), στην βορειοδυτική πλευρά του 

Μικρολίμανου και περιβάλλεται από κήπους και την θάλασσα του 

Σαρωνικού. Η περίβλεπτη θέα που προσφέρεται στους επισκέπτες είναι 

μοναδική (για περισσότερες πληροφορίες για τον ΝΟΕ βλ. 

http://www.ycg.gr). 

 

http://www.ycg.gr/

