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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

του Δημάρχου Μεταμόρφωσης, κυρίου Μιλτιάδη Καρπέτα, 
στην κυρία Όλγα Μπορνόζη, Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece” 

 
 

 
Ο  κύριος  Μιλτιάδης  Καρπέτας, 
Δήμαρχος  Μεταμορφωσης  παρε‐
χώρησε  συνέντευξη  στη  Πρόεδρο του  
“Capital  Link  CSR  in  Greece”,  του 
Κέντρου  Τεχνογνωσίας  ΕΚΕ,  κυρία 
Όλγα Μπορνόζη. 
 

 

CSR in Greece:  Κύριε Καρπέτα εξηγήστε μας τι είναι η 
καινοτομία  που  ανακοινώσατε  για  το  δήμο  σας,  με 
τον τίτλο «Τοπικό Δίκτυο Εταιρικής Υπευθυνότητας». 
 
Μιλτιάδης  Καρπέτας:  Η  εφαρμογή  της  Εταιρικής 
Κοινωνικής  Ευθύνης  (ΕΚΕ)  για  το  δήμο  της 
Μεταμόρφωσης,  αποτελεί  μία  οικειοθελής 
πρωτοβουλία  που  βασίζεται  στη  δικτύωση,  τόσο  από 
την πλευρά του δήμου, όσο και των επιχειρήσεων που 
εδρεύουν  σε  αυτήν.  Οι  πολίτες  και  οι  επισκέπτες  της 
Μεταμόρφωσης  αποτελούν  τους  δυναμικούς  δρώντες 
αλλά και τους αποδέκτες κάθε δράσης ΕΚΕ.  
 Στο  πλαίσιο  αυτό  καινοτομήσαμε,  δημιουργώντας  το 
«Τοπικό  Δίκτυο  Εταιρικής  Υπευθυνότητας»,  μέσα  από 
το  όραμά  μας,  το  οποίο  είναι  να  καταστήσουμε  το 
Δήμο φιλικό προς τις επιχειρήσεις.  
Η  καινοτομία  του  τοπικού  δικτύου  εταιρικής 
υπευθυνότητας,  είναι ότι  για πρώτη φορά σε  επίπεδο 
τοπικής  αυτοδιοίκησης,  δημιουργείται  ένας 
μηχανισμός  εντοπισμού,  καταγραφής  και  σχεδιασμού 
ικανοποίησης  των  αναγκών,  τόσο  των  επιχειρήσεων 
όσο  και  της  τοπικής  κοινωνίας,  με  έμφαση  στην 
επιχειρηματικότητα. Ο μηχανισμός αυτός, ο οποίος να 
σημειώσουμε ότι δεν απαιτεί απαραιτήτως τη διάθεση 
πόρων  από  την  πλευρά  των  επιχειρήσεων  ή  υλικών 
πόρων, εξασφαλίζει την  ισορροπία μεταξύ της τοπικής 
κοινωνίας  και  της  επιχειρηματικής  κοινότητας  που 
φιλοξενείται  στα όρια  του Δήμου.  Παράλληλα,  σε  νέο 
χρόνο, θα αποτελέσει το θεμέλιο για τη δημιουργία του 
ΚΕΠ  επιχειρηματικότητας,  το    οποίο  θα  έχει  ως 
αποστολή  αφενός  την  επίλυση  προβλημάτων  των 
επιχειρήσεων,  αφετέρου  θα  προσφέρει  προοπτικές 
απασχόλησης στην τοπική κοινωνία. 

CSR  in Greece:  Πως θα  λειτουργήσει  η  σχέση μεταξύ 
των επιχειρήσεων του εδράζονται στο δήμο σας με το 
Τοπικό Δίκτυο Εταιρικής Υπευθυνότητας; 
 
Μιλτιάδης  Καρπέτας:  Ο  δήμος  της  Μεταμόρφωσης, 
εφαρμόζει τις στρατηγικές και πολιτικές του, μέσα από 
συνεργατικές δράσεις με τις επιχειρήσεις που ανήκουν 
στην περιοχή ευθύνης του, οι οποίες φυσικά πηγάζουν 
από  τις  ανάγκες  των  δημοτών.  Με  άλλα  λόγια,  το 
τοπικό  δίκτυο  εταιρικής  υπευθυνότητας  το  οποίο 
δημιουργήσαμε,  αποτελεί  μία  πρωτοβουλία  που  θα 
βασίζεται  στη  δικτύωση,  τόσο  από  την  πλευρά  του 
δήμου,  όσο  και  των  επιχειρήσεων  που  εδρεύουν  σε 
αυτόν.  
Οι  πρακτικές  που  θα  υλοποιούνται  από  τις 
επιχειρήσεις, θα είναι προσαρμοσμένες στις κοινωνικές 
δομές του δήμου και κατόπιν έρευνας και καταγραφής 
των  αναγκών  του,  με  σκοπό  να  προσφέρουν  στην 
τοπική  κοινωνία  στους  βασικούς  άξονες  της 
καθημερινής  ζωής,  όπως  η  υγεία,  ο  αθλητισμός,  ο 
πολιτισμός, η παιδεία κ.α.  Έτσι προγράμματα όπως το 
κοινωνικό παντοπωλείο ή οι προοπτικές απασχόλησης 
ανέργων  και  άλλα  πολλά,  είναι  αποτέλεσμα  της 
δικτύωσης  της  επιχειρηματικής  κοινότητας  του  δήμου 
με την τοπική κοινωνία. 
 

CSR  in  Greece:   Για  πρώτη  φορά  ακούμε  ΕΚΕ  και 
Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  από  πού  εμπνευστήκατε  αυτή 
τη σχέση; 
 
Μιλτιάδης  Καρπέτας:  Πρέπει  να  γνωρίζετε  ότι  στον 
δικό  μας  Δήμο,  η  ΕΚΕ  δεν  αποτελεί  μία  ελιτίστικη 
αντίληψη  επικοινωνιακού  χαρακτήρα  που  απορρέει 
από  φιλανθρωπική  διάθεση,  αλλά  αποτελεί  οργανικό 
κομμάτι  της  πολιτικής  μας.  Η  έμπνευση  της 
δημιουργίας  του  τοπικού  δικτύου,  προήλθε  από  τη 
φιλοδοξία μας να καλλιεργήσουμε μία αρμονική σχέση 
με  τις  επιχειρήσεις,  να  τις  μετατρέψουμε  σε  αρωγό 
προόδου  του  κοινωνικού  συνόλου,  υλοποιώντας 
δράσεις  οι  οποίες  θα  αποτελούν  παράδειγμα  προς 
μίμηση.  
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Σε  καμιά  περίπτωση  άλλωστε  δεν  θα  μπορούσα  να 
ηγούμαι  ενός  δήμου,  ο  οποίος  δεν  θα  πάντρευε  τις 
ανάγκες  της  τοπικής κοινωνίας και με  τις δυνατότητες 
των επιχειρήσεων.  
Εν  τέλει  αυτό  που  καταφέρνουμε  είναι  να  ωθήσουμε 
τις  επιχειρήσεις,  να  αναδείξουν  το  κοινωνικό  τους 
πρόσωπο  και  αν  εφαρμόσουν  τις  δικές  τους 
στρατηγικές  εταιρικής  ευθύνης,  μέσα  στην  κοινωνία 
που δραστηριοποιούνται. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

“Capital Link CSR in Greece” – Κέντρο Τεχνογνωσίας ΕΚΕ 
 
Το “Capital Link CSR  in Greece” αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και προβολής θεμάτων 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ιδρύθηκε το 2010 από την CAPITAL LINK με σκοπό να στηρίξει τις δράσεις αι να γεφυρώσει την 
επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των οργανισμών που εκπροσωπούν τη Κοινωνία.  Παρέχει πληροφόρηση για επίκαιρα θέματα και 
εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προβάλλει τις δράσεις των Ελληνικών κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών, διευκολύνει τη 
πρόσβαση του επιχειρηματικού κόσμου σε μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μέσα σε ένα πλαίσιο πλήρους 
διαφάνειας, προβάλλει τις ανάγκες της Κοινωνίας και των φορέων που την εκπροσωπούν, επιτυγχάνει συμπράξεις μεταξύ των δύο, 
ανταποκρίνεται με επιτυχία στα αιτήματα βοήθειας τόσο οικονομικής φύσεως, όσο και υλικών αναγκών και αποτελεί γέφυρα 
επικοινωνίας μεταξύ όλων των κοινωνικών και επιχειρηματικών ομάδων. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρείες, ΜΚΟ, ιδρύματα και 
Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. 
 

Το “ Capital Link CSR in Greece” – Κέντρο Τεχνογνωσίας ΕΚΕ επιτυγχάνει τους στόχους του  με μια σειρά πρωτοβουλιών 
και υπηρεσιών, ενδεικτικά αναφέροντας  :    

 Το portal www.csringreece.gr το οποίο αποτελεί: α) μία συγκεντρωτική πηγή προβολής όλων των νέων ΕΚΕ, των πρακτικών 
των εταιριών, των προγραμμάτων και των αναγκών των Συλλόγων από όλη την Ελλάδα και β) συγκεντρωτική πηγή 
ενημέρωσης φιλοξενώντας έρευνες και μελέτες από μεγάλα ξένα και Ελληνικά Πανεπιστήμια, καθώς και όλες τις νέες διατάξεις 
και αποφάσεις διεθνών φορέων για την ΕΚΕ 

 Το Αγγλικό portal www.maritimecsr.com  το οποίο παρουσιάζει τις ενέργειες καθώς και τους κανονισμούς ΕΚΕ που ισχύουν 
στο χώρο της Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο και λειτουργεί ως συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης και προβολής των δράσεων 
των ναυτιλιακών εταιριών και γενικότερα όλων των νέων και  πληροφοριών για τα θέματα της ΕΚΕ. Απευθυνεται σ ένα ευρύ 
κοινό που περιλαμβάνει κυβερνητικά στελέχη, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τις ενώσεις του κλάδου, την επενδυτική και 
χρηματοοικονομική κοινότητα, τις ναυτιλιακές εταιρίες διεθνώς που εφαρμόζουν στρατηγική ΕΚΕ καθώς και τους 
απολογισμούς τους. 

 Το ηλεκτρονικό εβδομαδιαίο newsletter που αποστέλλεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό 
 Τη διοργάνωση σε ετήσια βάση Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 3 χώρες : 

 Αθήνα-Ελλάδα, Λονδίνο-Αγγλία και Νέα Υόρκη-Αμερική. 
 

www.csringreece.gr &  www.maritimecsr.com 

 

* Οι συνεντεύξεις που φιλοξενούνται και προβάλλονται μέσω του μηχανισμού CSRinGreece της CAPITAL LINK εκφράζουν την άποψη των δημιουργών 
τους, ως εκ τούτου η CAPITAL LINK δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απόψεις, συστάσεις ή γνώμες εκφράζονται σε αυτές. 


