
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:  

Πρακτικές στήριξης επιχειρήσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Μία καινοτόμα πρωτοβουλία του Δήμου Μεταμόρφωσης 

 

Αθήνα,11 Απριλίου 2017.  Ο Δήμος Μεταμόρφωσης διοργάνωσε στην αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου  του Δήμου  ημερίδα, σεμιναριακού χαρακτήρα, με θέμα 

«Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», στο πλαίσιο της γενικότερης 

πολιτικής του, για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση 

της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα. 

Η ανταπόκριση της τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας στην ηµερίδα ήταν 

εξαιρετική, γεγονός  που αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την ΕΚΕ, την  πρόθεσή 

της για συνεργασία µε το ∆ήµο και  την έµπρακτη συνεισφορά στην ανάπτυξη του 

τόπου. Η ανάδειξη της παρουσίας της στον κοινωνικό και οικονοµικό χάρτη της 

πόλης και η επιβράβευση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που έχει επιδειχθεί µέσα 

από το τοπικό δίκτυο εταιρικής υπευθυνότητας του δήµου αποτέλεσε και τη βάση γι 

αυτή τη διοργάνωση. 

Η εκδήλωση εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του ∆ηµάρχου Μεταµόρφωση 

Μιλτιάδη Ι. Καρπέτα για την ενίσχυση, ανάπτυξη και προσέλκυση της 

επιχειρηµατικότητας, προκειµένου να αξιοποιηθεί το υπάρχον δυναµικό στην 

οικονοµική ζώνη του ∆ήµου, µε απώτερο σκοπό την αύξηση της οικονοµικής 

δραστηριότητας, την καταπολέµηση της ανεργίας και την τόνωση των επενδύσεων. 

Οι συμμετέχοντες, επιφανείς επιχειρηματίες, μέτοχοι και ανώτατα στελέχη γνωστών 

ελληνικών εταιρειών που έχουν έδρα στη Μεταμόρφωση,  διατύπωσαν την ικανοποίησή 

τους για την πρωτοβουλία  και εξέφρασαν  τη διάθεση να συµµετέχουν ενεργά και 

συντονισµένα σε δράσεις ΕΚΕ του ∆ήµου. Παρουσίασαν τις δράσεις τους και τις 

απόψεις τους, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική γνωριμία τους με τις τοπικές αρχές αλλά 

και στη μεταξύ τους  δικτύωση και την ανταλλαγή πρακτικών, θέσεων, υπηρεσιών και 

προϊόντων. 



 

 

 

 

 Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην τοπική 

κοινότητα συζητήθηκε, αναπτύχθηκε και προτάθηκαν λύσεις από εκπροσώπους και φορείς 

της επιχειρηματικής κοινότητας και την ομάδα εργασίας ΕΚΕ του Δήμου.  

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας στη διάρκεια της ομιλίας του 

επισήμανε:  

    «Η διοργάνωση της ημερίδας με θέμα  "Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη" από το Δήμο μας, εντάσσεται σε μια ξεκάθαρη αντίληψη και επιλογή: Την 

ενθάρρυνση, στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η επιλογή αυτή απορρέει και 

βασίζεται σε ειδικούς και γενικούς λόγους:  

 Η πολύ σημαντική οικονομική ζώνη που φιλοξενείται στα όρια του Δήμου και το 

αναξιοποίητο δυναμικό που υπάρχει, ο μεγαλύτερος οδικός κόμβος της χώρας -(Αττική Οδός 

-Ε.Ο. Αθήνας- Θεσ/νίκης)- που επιβαρύνει την πόλη αλλά δίνει πλεονέκτημα 

προσβασιμότητας στις επιχειρήσεις,  η διαμόρφωση ιστορικά  και η κοινωνική συγκρότηση 

της πόλης, σε συνδυασμό με τις λοιπές προϋποθέσεις και δυνατότητές της, καθιστούν 

ολοφάνερο ότι το μεγάλο συγκριτικό της πλεονέκτημα, είναι αναμφίβολα  αξιοποίηση της 

οικονομικής ζώνης, που μόνο μέσα από την προώθηση της επιχειρηματικότητας μπορεί να 

επιλεχθεί .. 

 Οι γενικοί λόγοι  αφορούν τη χώρα και την κατάστασή της. Τώρα πια  δεν μπορεί να 

υπάρχουν αμφιβολίες και ψευδαισθήσεις: Αν υπάρχει ελπίδα για το μέλλον της, βρίσκεται 

στην απόκτηση  ισχυρής παραγωγικής βάσης και την οικονομική ανάπτυξη, μέσα από την 

τόνωση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων. 

Προφανώς, ένα τέτοιο εγχείρημα, εκτός των άλλων προϋποθέσεων,  απαιτεί καθαρούς 

κανόνες, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και πολιτικές αρχών, μακριά και έξω από νοοτροπίες, 

συνήθειες και πρακτικές του παρελθόντος.  

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, με επίγνωση της πραγματικότητας και των δυσκολιών της,  είναι 

αποφασισμένος  να αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου και  να δώσει 

προτεραιότητα στην επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Χωρίς 

προκαταλήψεις και ιδεοληψίες αλλά με αρχές και κανόνες.  

Φυσικός εταίρος σ' αυτή την προσπάθεια είναι η τοπική επιχειρηματική  κοινότητα, στην 

οποία απευθύνεται  πρόσκληση δημιουργικής συνεργασίας.» 



 

 

 

Ο Γεώργιος Κ. Γιαννούλας,  ΜSc/ MScRes, Πιστοποιημένος Σύμβουλος επιμόρφωσης 

ενηλίκων & ανάπτυξης φυσικών δικτύων με διεθνή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα 

έδωσε μία συνολική εικόνα για τη λειτουργία και τα οφέλη της ΕΚΕ, τη συνέδεσε με τις 

πωλήσεις και την πρόταξε ως μέθοδο ολιστικής αντιμετώπισης κρίσεων.  

Ο Νικόλαος Ι. Πέντσας, ΜSc/ΜΒΑ/ ΜSc , Σύμβουλος Επιχειρηματικής Στρατηγικής  με 

εμπειρία στο διεθνές μάρκετινγκ και τη διεθνή διπλωματία παρουσίασε τη σύγχρονη ΕΚΕ, 

παρουσίασε πληθώρα case studies από το εξωτερικό και εστίασε στο ρόλο των 

stakeholders και την επίδρασή τους στη φήμη της εταιρείας.    

Η Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη, πρόεδρος της APSON ΕΚΕ και υπεύθυνη του Τοπικού Δικτύου 

Εταιρικής Υπευθυνότητας,  συντόνισε την διαδραστική αυτή ημερίδα, τονίζοντας ότι η ΕΚΕ 

του Δήμου Μεταμόρφωσης μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για κάθε  εταιρεία,  

προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί της στόχοι και πραγματοποίησε ένα 

βιωματικό workshop για το stakeholders analysis, με πολύ καλή ανταπόκριση από τους 

συμμετέχοντες διατηρώντας ζωηρό το ενδιαφέρον τους μέχρι το τέλος. 

 Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις ευχαριστίες τους για την πρόσκληση και αφού έδωσαν 

συγχαρητήρια για αυτή την καινοτομία πρωτοβουλία, εξέφρασαν την επιθυμία να χτίσουν 

σχέσεις με  τις τοπικές αρχές, να έχουν μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας  με το Δήμο, καθώς 

ταυτίζονταν οι απόψεις  και θέσεις του Δημάρχου για την επιχειρηματικότητα με την 

αντίληψη  των επιχειρήσεων.  Αυτή η εποικοδομητική  συνάντηση, αποτέλεσε το έναυσμα 

ώστε  να δικτυωθούν μεταξύ τους οι εταιρείες που έχουν έδρα στη Μεταμόρφωση αλλά και 

να ξεκινήσουν όλες μαζί συντονισμένα  ένα πρόγραμμα ΕΚΕ, με άξονα  την τοπική κοινωνία 

και σε συνεργασία με το τοπικό δίκτυο εταιρικής υπευθυνότητας του Δήμου 

Μεταμόρφωσης. 

Μεταξύ των εταιρειών που συµµετείχαν  στην ηµερίδα ήταν:  

POWER HEALTH HELLAS, MONDELEZ, HEIDELBERG HELLAS AEE, 

BAKEHELLAS S.A. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, COSMOS, SIMPLY FOOD, 

ΜΕΤΡΟ, OPTIMA & HΠΕΙΡΟΣ, KONICA MINOLTA, ABB, IKTINOS HELLAS, 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ, SPARKLE, ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ COLOPLAST, DEFINE 

SOLUTIONS, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΡΙΟ. 

 

 


