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Νικόλαος Μπο
ορνόζης
Πρ
ρόεδρος
Capit
ital Link

Το σημερινό οικονο μικό
και
επιχειρημα
ατικό
περιβάλ
πίζει
λλον αντιμετωπ
ιδιαίτερες προκλήσεις σε
όλο τον
τ
κόσμο. Στις
Ηνωμέν
νες Πολιτείες, η
οικονομ
μική
ανάκα μψη
υπήρξε πολύ βραδύττερη
από όττι αναμενόταν . Η
Ευρώπη
η
παράλλληλα
μαστίζεται από μια κρρίση
χρέους που αφορά πολλλές
χώρες και δοκιμάζει τα
όρια των
τ
δυνατοτή
ήτων
της Ε
Ευρωπαϊκής Ένω
ωσης. Η Ελλάδα από τη πλευρά
ά της
διέρχχεται μια δραμ
ματική διαδικασ
σία αναδιάρθρω
ωσης
ενώ η οικονομία της βρίσκεται σε ύφεση. Στις
προκλλήσεις αυτές μπορούμε να προσθέσουμε τις
πιέσεεις από τις φυσικές
φ
κατασττροφές στην Ά
Άπω
Ανατο
ολή, τις περιβα
αλλοντικές κατα
αστροφές ανά τον
κόσμο καθώς και τις
τ επιπτώσεις όλων αυτών στις
εμπλεεκόμενες κοινωννίες.
Στο περιβάλλον αυτό,
α
η έννο
οια της Εταιρρικής
Κοινω
ωνικής Ευθύνηςς (ΕΚΕ) έχει αν
νανεωμένη σημα
ασία
τόσο για τις επιχειρή
ήσεις, όσο και την κοινωνία. Η ΕΚΕ
έχει σήμερα κρίσιμ
μες πρακτικές συνέπειες για τις
επιχειρήσεις που τηνν εφαρμόζουν, τους μετόχουςς και
την κκοινωνία γενικόττερα.
Η ΕΚ
ΚΕ είναι ακόμα προαιρετική κα
αι ως εκ τούτο υ οι
επιχειρήσεις που την
τ
εφαρμόζου
υν θα πρέπει να
αναγννωρίζονται και να
ν επιβραβεύον
νται, δεδομένου
υ ότι
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΕΚΕ
Ε
δείχνει υψ
ψηλά
πρότυ
υπα λειτουργίαςς και έναν υψηλ
λό βαθμό εταιρρικής
ευαισ
σθησίας. Με την
τ
οικονομική κρίση ακόμα να
διαγρ
ράφεται στον ορίζοντα,
ο
και τους κυβερνητικκούς
και ιδ
διωτικούς προϋ
ϋπολογισμούς να
ν παρακμάζουνν, η
ΕΚΕ καλείται να ανττιμετωπίσει και να εκπληρώσεει τις
βασικκές ανάγκες τηςς κοινωνίας μαςς και να στηρίξεει τα
προγράμματα, τωνν οποίων η χρηματοδόττηση
περιο
ορίζεται ή βρίσκκεται σε κίνδυν
νο. Αυτό ισχύεει σε
παγκό
όσμιο επίπεδο και
κ ιδιαίτερα στη
ην Ελλάδα σήμεερα.
Συνεχχίζοντας την επιτυχημένη
ε
πα
αράδοση 15 εετών
των
λειτουργώντας
ω
ως
σύνδεσμοςς
μεταξύ
επιχειρήσεων και των
τ
επενδυτών
ν, η Capital Link
εγκαινιάζει μια καινο
ούργια δραστηρ
ριότητα με σττόχο
την μεγιστοποίηση της προβολής των δράσ
σεων
Εταιρ
ρικής Κοινωνικκής Ευθύνης των Ελληνιικών
Εταιρ
ριών στο ευρύτεερο κοινό, τόσο
ο στην Ελλάδα, όσο
και σττο εξωτερικό.

δρα
αστηριοποιούντα
αι στον τομέέα αυτό ώσττε
οικο
οδομήσουμε ουσιαστικές σχέσεεις μεταξύ τους..

Δεύ
ύτερον, στις ετ
ταιρείες που εεφαρμόζουν στταθερή
στρ
ρατηγική ΕΚΕ, να
ν παρέχουμε μιια πλατφόρμα που
π θα
προ
οωθεί και προβά
άλλει το προφίλλ τους και τις δρ
ράσεις
του
υς στο χώρο αυτό, σ’ ένα ευρύύτερο κοινό μεττόχων,
κοιν
νωνίας και επεν
νδυτών, τόσο σστην Ελλάδα, όσ
σο και
στο
ο εξωτερικό. Σε διεθνές επίπεδο
δο, αναγνωρίζετα
αι όλο
και περισσότερο η σημασία καιι αξία της ΕΚΕ
Ε στη
διαμόρφωση καλύ
ύτερης εταιρικήής εικόνας, με απτά
οφέέλη και αποτελ
λέσματα για τηην εταιρεία καιι τους
μεττόχους της.
Στα
α πλαίσια αυτά εγκαινιάζουμε σε ετήσια βάσ
ση, τη
διοργάνωση του παρόντος
π
Συνεδδρίου, με στόχ
χο την
δικττύωση και επαφή των στελεχχών των εταιριώ
ών με
δρά
άση ΕΚΕ και των στελεχώνν των φορέων
ν της
Κοινωνίας που υπ
ποστηρίζονται ααπό τις εταιρίεςς έτσι
ώσττε από τη μετ
ταξύ τους επααφή, επικοινωνία και
αλλ
ληλεπίδραση να
α οικοδομηθούύν μακρόχρονεες και
και
ουσ
σιαστικές
σχέ
έσεις
αμοιβαίαας
ωφέλειας
καττανόησης.
H Capital
C
Link έχε
ει μοναδική εμππειρία στο χώρο των
επεενδυτικών σχέσε
εων και επικοιννωνίας καθώς κα
αι στη
διοργάνωση
επιχειρηματικών
και
επενδυ
υτικών
συν
νεδρίων μεγάλη
ης εμβέλειας, σστην Αθήνα, Λο
ονδίνο
και Νέα Υόρκη.
Πισ
στεύουμε ότι το Ετήσιο Συνέδρριό μας φέρνει μια νέα
προ
οοπτική, διευκο
ολύνοντας τα εενδιαφερόμενα μέρη
τηςς ΕΚΕ να συναντηθούν και να συζητήσουν. Η
δέσ
σμευσή μας στην ενίσχυση της Εταιρικής Κοινω
ωνικής
Ευθ
θύνης συμπληρώνεται με ττην ιστοσελίδα
α μας
(ww
ww.csringreece.com), η οποοία παρέχει όχιι μόνο
μια τακτική ενημέρωση των βέέλτιστων πρακττικών,
νέω
ων, ειδήσεων και μελετώνν, σχετικά με τις
πρω
ωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικήής ευθύνης, αλλ
λά και
μια άμεση σύνδε
εση μεταξύ ττων ενδιαφερομένων
μερ
ρών της ΕΚΕ.
Εκφ
φράζουμε τις ευ
υχαριστίες μας κκαι την εκτίμησ
σή μας
στο
ους χορηγούς του Συνεδρίοου, στους χορ
ρηγούς
Επικοινωνίας, στους διακεκριμένοους ομιλητές και
κ σε
όλο
ους τους συμμε
ετέχοντες των οοποίων η υποσττήριξη
έχεει καθοριστική σημασία για την επιτυχία
α του
Συν
νεδρίου μας.

Ο
να
στόχος
μας
είναι
διττός.
Πρώτον,
λειτουργήσουμε ως άμεσος σύνδεεσμος, ως γέφ
φυρα
μεταξξύ
των
ετα
αιρειών
και
της
κοινωννίας,
συμπ
περιλαμβανομένω
ων της κυβέρν
νησης και των μηκυβερ
ρνητικών οργγανώσεων και ενώσεων που
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1Ƞ ǼĲȒıȚȠ ȈȣȞȑįȡȚȠ ǼĲĮȚȡȚțȒȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǼȣșȪȞȘȢ
«ȈȉǾȇǿǽȍ»

« H ǼȀǼ ȦȢ īȑĳȣȡĮ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȀȠȚȞȦȞȓĮȢ»
28 ǿȠȣȞȓȠȣ 2011 - ǹșȒȞĮ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹ 2011ȱ
9:00 AM – 9:30 AM

ƴǏǎıƿǊİǑıǆ

9:30 AM – 9:40 AM

ƹĮǈǏİĲǈıǋǗǐ

9:40 AM – 10:00 AM

ƪǌĮǏǉĲǀǏǈĮ ƳǋǈǊǁĮ

Ʈ. ƱǈǉǗǊĮǎǐ ưȺǎǏǌǗǅǆǐ, ƴǏǗİįǏǎǐ - Capital Link
Ʈ. ƱǈǉǗǊĮǎǐ ƧǌĮǊǑĲǀǐ, ƴǏǗİįǏǎǐ – ƪǊǊǆǌǈǉǗ ƩǁǉĲǑǎ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ƪĲĮǈǏǈǉǀ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀ ƪǑǇǘǌǆ

ƴƵƻƭƱƪƶ ƶƸƱƪƩƵƭƪƶ
ƶǑǌĲǎǌǈıĲǀǐ: ƮĮ ƴǆǌİǊǗȺǆ īĮǃǏƾ, ƩǆǋǎıǈǎǄǏƾĳǎǐ - NET

10:00 AM – 10:50 AM

ƪǉȺĮǁįİǑıǆ – Ʊƿǎǈ - ƴǎǊǈĲǈıǋǗǐ

ƮĮ ƳǑǏĮǌǁĮ ƶǎǑǊƾǉǆ, ƧǌĮȺǊǆǏǙĲǏǈĮ ƩǈİǑǇǘǌĲǏǈĮ ƪĲĮǈǏǈǉǀǐ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƪǑǇǘǌǆǐ & Ʃǆǋǎıǁǔǌ ƶǒƿıİǔǌ, ƣǋǈǊǎǐ ƪǊǊǆǌǈǉƾ
ƴİĲǏƿǊĮǈĮ
ƮĮ ƧǇǆǌƾ ƮǏǆĲǈǉǎǘ īİǌǌǆǋĮĲƾ, ƴǏǗİįǏǎǐ - ƶǘǌįİıǋǎǐ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƪǑǇǘǌǆǐ ǄǈĮ ƴĮǈįǈƾ ǉĮǈ ƱƿǎǑǐ (ƶ.Ʈ.ƪ.ƴ.)
ǉ. ƮǔǌıĲĮǌĲǁǌǎǐ ƪǑǏǈȺǁįǆǐ, ƩǈİǑǇǘǌǔǌ ƶǘǋǃǎǑǊǎǐ – Genesis
Pharma A.E.
ƩǏ.. ưǈǒƾǊǆǐ ƧǏǃĮǌǁĲǆǐ, ƴǏǗİįǏǎǐ - Euroscience

ƶǑǌĲǎǌǈıĲǀǐ: ǉ. ưǈǒƾǊǆǐ ƧǄǄİǊǗȺǎǑǊǎǐ, ƴǏǗİįǏǎǐ, ƪǑǏǔȺĮǈǉǀ
Ʈǁǌǆıǆ ƪǊǊƾįǎǐ
ƮĮ ƯǎǘǉĮ ƮĮĲıƿǊǆ, ȺǏǙǆǌ ƸȺǎǑǏǄǗǐ, ƸȺǎǑǏǄİǁǎ ƪǏǄĮıǁĮǐ ǉĮǈ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƧıĳƾǊǈıǆǐ
10:50 AM – 11:40 AM

ƮǎǈǌǔǌǈǉǙǐ ƪȺǈǒİǈǏİǁǌ & ƪǏǄĮıǈĮǉǗ
ƴİǏǈǃƾǊǊǎǌ

Ʈ. ƮǔǌıĲĮǌĲǁǌǎǐ ưǁǒĮǊǎǐ, ƴǏǗİįǏǎǐ, ƪǋȺǎǏǈǉǗ ǉĮǈ ƨǈǎǋǆǒĮǌǈǉǗ
ƪȺǈǋİǊǆĲǀǏǈǎ ƧǇǆǌǙǌ (ƪƨƪƧ)
Mr. Luc Hendrickx, Director Enterprise Policy and External
Relations, European Association of Craft, Small and Medium-Sized
Enterprises (UEAPME)
Ʈ. īİǙǏǄǈǎǐ ƹƾǏǎǐ,ƪǉĲİǊİıĲǈǉǗǐ ƩǈİǑǇǑǌĲǀǐ Ĳǔǌ People Solutions
,ICAP
ƶǑǌĲǎǌǈıĲǀǐ: ƩǏ. īİǙǏǄǈǎǐ ƭ. ƧǑǊǔǌǁĲǆǐ, ƮĮǇǆǄǆĲǀǐ ưƾǏǉİĲǈǌǄǉ
& ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ - ƳǈǉǎǌǎǋǈǉǗ ƴĮǌİȺǈıĲǀǋǈǎ ƧǇǆǌǙǌ
Ʈ. ĭǙĲǆǐ ƮǎǑǏǋǎǘıǆǐ,ƴǏǗİįǏǎǐ- Ơǌǔıǆ ƴĲǑǒǈǎǘǒǔǌ
ƴİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǎǊǗǄǔǌ ƪǊǊƾįǎǐ

11:40 AM – 12:40 PM

ƴİǏǈǃƾǊǊǎǌ – ƮǊǈǋĮĲǈǉǀ ƧǊǊĮǄǀ

ƮĮ ƵƿǌĮ ƮǎǑǋƾǌĲǎǑ, ƩǈİǑǇǘǌĲǏǈĮ, ƶǑǋǃǎǘǊǈǎ ƶƪƨ ǄǈĮ Ĳǆ ƨǈǙıǈǋǆ
ƧǌƾȺĲǑǍǆ
Ʈ. ƶİǏĮĳİǁǋ ƭǔĮǌǌǁįǆǐ, ƶǑǌĲǎǌǈıĲǀǐ ƩǈİǑǇǑǌĲǀǐ ƧıĳƾǊİǈĮǐ
ƴǎǈǗĲǆĲĮǐ & ƴǏǎıĲĮıǁĮǐ ĲǎǑ ƴİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ,ƩƪƶĭƧ Ƨ.ƪ.
Ʈ. ƩǆǋǀĲǏǆǐ ưȺǈǊǋƿǅǆǐ,ƩǈİǘǇǑǌĲǆǐ Ʃǆǋǎıǁǔǌ ƶǒƿıİǔǌ & ƳǊǈǉǀǐ
ƴǎǈǗĲǆĲĮǐ, ƪƯƭƱƳƭƯ Ƨ.ƪ.
Ʈ. ƯƾǅĮǏǎǐ ƴǎǘǊǈǎǐ, ƸȺİǘǇǑǌǎǐ ƶǑǌİǏǄĮıǈǙǌ ƪĲĮǈǏǈǉǀǐ ƪǑǇǘǌǆǐ &
ƸȺǎıĲǆǏǈǉĲǙǌ – ƮĮǊǊǈıĲǙ ƴİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ ƳǏǄƾǌǔıǆ

12:40 PM – 12:55 PM

ƩƭƧƯƪƭưưƧ ƮƧĭƪ



1Ƞ ǼĲȒıȚȠ ȈȣȞȑįȡȚȠ ǼĲĮȚȡȚțȒȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǼȣșȪȞȘȢ
«ȈȉǾȇǿǽȍ»

« H ǼȀǼ ȦȢ īȑĳȣȡĮ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȀȠȚȞȦȞȓĮȢ»
28 ǿȠȣȞȓȠȣ 2011 - ǹșȒȞĮ
ƶǑǌĲǎǌǈıĲǀǐ: ƮĮ ƠǑĮ ƱĲİǊǈįƾǉǆ, ƩǆǋǎıǈǎǄǏƾĳǎǐ – ƪƷ1
ƮĮ ƪǊƿǌǆ ƮǗǌǈĮǏǆ, ƧǌĲǈȺǏǗİįǏǎǐ,ƴĮǌİǊǊǀǌǈǎǐ ƶǘǊǊǎǄǎǐ
ƪȺǈıǉİȺĲǙǌ ƸǄİǁĮǐ
12:55 PM – 13:40 PM

ƮĮ ƶǁııǑ ƬǊǈǎȺǎǘǊǎǑ, Senior Communications Manager –
Novartis Ƨ.ƪ.ƨ.ƪ.

ƸǄİǁĮ

ƩǏ. ưǈǒƾǊǆǐ ƮǑǏǈĮǉǁįǆǐ,ƴǏǗİįǏǎǐ ǉĮǈ ƩǈİǑǇǘǌǔǌ ƶǘǋǃǎǑǊǎǐ,
Universal Studies of Health and Business
ǉ. ƹǏǀıĲǎǐ ƹǏǀıĲǎǑ ƧǌĲǈȺǏǗİįǏǎǐ Ʃƶ - īǈĮĲǏǎǁ ǒǔǏǁǐ ƶǘǌǎǏĮ

ƮİǌĲǏǈǉƿǐ ƳǋǈǊǁİǐ
ƮǑǏǁĮ ƵǗįǆ ƮǏƾĲıĮ
ƧǌĲǈȺǏǗİįǏǎǐ ƪǑǏǔȺĮǈǉǎǘ ƮǎǈǌǎǃǎǑǊǁǎǑ

ƪǈıĮǄǔǄǈǉǀ ƳǋǈǊǁĮ
13:40 PM – 14:20 PM

H.E. Mr. Michel Doucin
Ministry of Foreign Affairs

ƮİǌĲǏǈǉǗǐ ƳǋǈǊǆĲǀǐ

Ambassador at large for Bioethics and Corporate
Social Responsibility
14:20 PM – 15:00 PM

ưƪƶƬưƪƵƭƧƱƳ īƪƸưƧ – ƳƵĬƭƳ ưƴƳƸĭƪ
ƧƴƳīƪƸưƧƷƭƱƪƶ ƶƸƱƪƩƵƭƪƶ
ƶǑǌĲǎǌǈıĲǀǐ: Ʈ. ƹǏǀıĲǎǐ ƮǙǌıĲĮǐ, ƳǈǉǎǌǎǋǈǉǗǐ ıǑǌĲƾǉĲǆǐ ƧǌĮǊǑĲǀǐ, ALTER & O ƮǗıǋǎǐ ĲǎǑ ƪȺİǌįǑĲǀ
15:00 PM – 15:40 PM

Ƭ ƪƮƪ ıĲǎ ǉǊƾįǎ Ĳǆǐ ƪǌƿǏǄİǈĮǐ
ƴĮǏĮįǎıǈĮǉƿǐ ǉĮǈ ƧǌĮǌİǙıǈǋİǐ
ƴǆǄƿǐ

Ʈ. ƮǁǋǔǌĮǐ ƶĲİǏǈǙĲǆǐ, ƩǈİǑǇǑǌĲǀǐ ƷǘȺǎǑ & ưưƪ - ƧǌĮȺǊǆǏǔĲǀǐ
ƩǈİǑǇǑǌĲǀǐ ƪĲĮǈǏǈǉǙǌ ƶǒƿıİǔǌ & ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ, ƩƪƬ Ƨ.ƪ.
K. ƶȺǘǏǎǐ ƮǈĮǏĲǅǀǐ,ƸȺǎįǈİǑǇǑǌĲǀǐ ƪǌĮǊǊĮǉĲǈǉǙǌ ƴǆǄǙǌ
ƪǌƿǏǄİǈĮǐ – ƪǊǊǆǌǈǉƾ ƴİĲǏƿǊĮǈĮ Ƨ.ƪ.
ƮĮ ưĮǏǁĮ ƶǒǎǈǌƾ, ƸȺİǘǇǑǌǆ Ʃǆǋǎıǁǔǌ ƶǒƿıİǔǌ & ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ
ƩƪƶĭƧ Ƨ.ƪ.
Ʈ. ƧǊƿǍĮǌįǏǎǐ Ưǈǃƾǐ, īİǌǈǉǗǐ ƩǈİǑǇǑǌĲǀǐ, Food Treasury Ƨ.ƪ.

15:40 PM – 16:10 PM

H ƪƮƪ ıĲǎ ǉǊƾįǎ Ĳǔǌ ƷǏǎĳǁǋǔǌ
& Ĳǆǐ ƩǈĮĲǏǎĳǀǐ

16:10 PM – 16:35 PM

ƧǍǈǎǊǗǄǆıǆ & ƶǑǄǄǏĮĳǀ
ƧȺǎǊǎǄǈıǋǙǌ

Ʈ. ƮǔǌıĲĮǌĲǁǌǎǐ ƪǑĮǄǄİǊǈǌǗǐ, ƪȺǁǉǎǑǏǎǐ ƮĮǇǆǄǆĲǀǐ ĲǎǑ
ƷǋǀǋĮĲǎǐ ƴİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ – ƴĮǌİȺǈıĲǀǋǈǎ ƧǈǄĮǁǎǑ

16:35 PM – 16:50 PM

Ƴ ǏǗǊǎǐ Ĳǆǐ ƮǎǈǌǔǌǁĮǐ Ĳǔǌ
ƴǎǊǈĲǙǌ ǉĮǈ ǆ ıǒƿıǆ ǋİ Ĳǈǐ
İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ

Ʈ. īİǙǏǄǈǎǐ ƨİǏǌǁǉǎǐ – ƴǏǗİįǏǎǐ – Greenpeace
"ƪĲĮǈǏǈǉǀ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀ ƪǑǇǘǌǆ: ƴǏǗıǒǆǋĮ ǀ ǎǑıǁĮ;"

17:00 PM – 18:00 PM

Ʈ. ƩǆǋǀĲǏǆǐ Ư. ưĮǌǈĮĲƾǉǆǐ, ƴǏǗİįǏǎǐ, ưĮǌǈĮĲƾǉİǈǎǌ ƢįǏǑǋĮ
«Ƭ ǋİıǎǄİǈĮǉǀ įǈĮĲǏǎĳǀ ǔǐ ƾǑǊǎ ȺǎǊǈĲǈıĲǈǉǗ ĮǄĮǇǗĲǆǐ
ĮǌǇǏǔȺǗĲǆĲĮǐ»
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CSR, a cconcept in move
e
Michel Doucin
Ambassad
dor at large for Bio
oethics and Corpor
orate Social Respon
nsibility
M
Ministry of Foreign
n Affairs

Corpo
orate Social Responsibility is a concept appeaared
in CE
EO’s speeches in the 30’s ma
ainly in the Un
nited
State
es. Later, it hass been develop
ped by OECD, w
with
the G
Guide Lines fo
or Multinationals issued in 19977,
confirrming the abusive idea that it is a set of Wesstern
mana
agement metho
ods. In reality
y, CSR behavioours
have existed for lon
ng on other con
ntinents : Indiaa for
nce with the famous “Tataway
y”, or Latin Ameerica
instan
where many manag
gers took ownership of the 11891
ovarum”.
Encycclical “Rerum no

gen
nerations are at stake. Is tthe market ab
ble to
respond to the cha
allenge when lefft to its own de
evices?
The
e present international crisis seets an importantt
ubt up towards
s this statemennt. Greece is on
o the
dou
fron
nt line to this extent. Who haas the legitimacy for
dea
aling with such
h responsibilitiees? States and their
org
ganizations. The
eir vocation is too protect citizen
ns and
org
ganize sustainab
ble welfare of thheir nation.
rvation is eme
erging
An interesting field of observ
untries: stock exchanges inn Shanghai, Kuala
cou
Lum
mpur, Jakarta, Johannesburg and São Paulo
o have
deccided to requestt their listed com
mpanies to publish,
acccording to a series of indicatorss, information on
o any
of their initiatives which may haave consequencces on
eir financial valu
ue, in particularr in the fields of the
the
env
vironment, socia
al policy and coorporate govern
nance.
In other words, th
hey do not wannt to rely on market
m
otect shareholdeers and society.
forcces alone to pro

Since
e 2000, and the birth of Global Compact, launcched
by th
he Secretary Ge
eneral of the UN, followed by the
ISO
26000
neg
gotiations
an
nd
UN
Speecial
esentative ma
andate on hu
uman rights and
Repre
busin
ness, CSR faces the challenge of becoming
g an
unive
ersal concept ba
ased on interna
ationally recogn
nized
principles. France considers ve
ery important to
w that behaviou
ur of
contrribute to that aim with the view
comp
panies is a keyy element for the future of the
plane
et. CSR is, inde
eed, now widely
y recognized ass an
essen
ntial way for the
e sustainability of
o our world.
The g
generally acceptted definition, “a
“ concept wherreby
comp
panies integra
ate social an
nd environmeental
conce
erns in their business
b
operations and in ttheir
intera
action with the
eir stakeholderrs on a volun
ntary
basis”
(Communiccation
from
the
Europ
pean
mission of 22 March 2006)), points out the
Comm
importance
s
stakeholders.
of
They
are
the
consttituencies of societies. ISO 26000 definiition
underlines the resp
ponsibility to re
educe any riskk of
negattive impacts.

ntries governedd by market-oriented
In European coun
me approach ccan be notice
ed. In
parrties, the sam
Den
nmark, for insttance, a law w
was passed in 2008
req
quiring all comp
panies with a sstaff of over 250
2
to
pub
blish information/data on ttheir environm
mental,
soccial, human righ
hts and governaance policies. France
F
had
d been the firs
st country to aadopt such a law in
200
01, limited to lis
sted companies . Different surveys of
its effects were made since, annd their conclusions
hat it was decidded to extend th
he law
were so positive th
umber of com
mpanies (over 500
to a larger nu
heir subsidiaries .
employees) and th
her European countries (Nettherlands, Germany,
Oth
Spa
ain, Portugal) and non-EEuropean cou
untries
(Th
hailand, Singapo
ore) have also ddecided to frame CSR
reg
gulations in different
d
fieldss, i.e. state-o
owned
com
mpanies, public procurement, laabels, and rating.
Pub
blic policies are
e not synonym
mous with mand
datory
rule
es affecting the management oof companies. A large
ran
nge of policies
s are in fact available, including
reg
gulation fostering voluntary appproaches.

equently, we ob
bserve a growin
ng interest of pu
ublic
Conse
autho
orities –internattional national and
a
local - for CSR
seen as a new tool
t
for regula
ating globalizattion.
ainability of our ecosystem is att stake. Future
Susta
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ƧǊǊǆǊİ
İǄǄǘǆ ǉĮ
Įǈ ǉĮǈǌǎĲĲǎǋǁĮ ǄǈĮ
Į ĮǌƾȺĲǑ
ǑǍǆ ǉĮǈ ı
ıǑǌǎǒǀ
Ρόδη Κράτσα
Κ
Αντ
τιπροέδρος του Ευ
Ευρωπαϊκού Κοινοβ
βουλίου
Μέλος της Επιτροπής
Ε
Οικονομ
ομικών & Νομισμαατικών Θεμάτων του
το Ε.Κ.

Η ετταιρική
κοινω
ωνική ευθύνη
(Ε.Κ.Ε.)
έχει
ανναδειχθεί
ως
ροπία,
συμπεεριφορά
και
νοοτρ
εθελο
οντική
δράση
η
για
την
συμβ
βολή της στην ανάπτυξη με
αειφο
ορία και κοινω
ωνική συνοχή.
Στο
πλαίσιο
της
σημερινής
και
οικοννομικής
κοινωνικής
συγκυ
υρίας ο ρόλος της εταιρικής
κοινω
ωνικής
ευθύννης
γίνεται
περισ
σσότερο επίκαιρος από ποτέ.
Για τη
ην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έ
(Ε.Ε.) η
εταιρ
ρική κοινωνική ευθύνη
ε
γίνεται
θεμελλιώδους σημασ
σίας για την
ενίσχχυση
της
μακροχρόνιας
απασ
σχόλησης
και
της
ανταγγωνιστικότητας
των
επιχειρήσεων.
Δεν εείναι τυχαίο ότιι η στρατηγική της Ε.Ε. «Ευρώ
ώπη
2020»
ακολουθήθ
θηκε
από
την
στρατη
ηγική
χή 70 πολυεθνιικών
«Επιχχείρηση 2020» με τη συμμετοχ
εταιρ
ρειών και 27 συνεργαζόμενων
σ
ν εθνικών φορρέων
του δ
δικτύου CSR Eu
urope με στόχο
ο τη συμβολή ττους
στουςς αναπτυξιακού
ύς στόχους της Ε.Ε.. Η σύγχρρονη
οικοννομία έχει αποδεείξει ότι επιχειρή
ήσεις, οργανωμέένες
κοινω
ωνίες και άνθρω
ωποι είναι συγκο
οινωνούντα δοχχεία.
Σήμερα οι επιχειρήσ
σεις αναλαμβάν
νουν πρωτοβου
υλίες
ακού
που αποσκοπούν στη βελτίωση του εργασια
βάλλοντος για τους
τ
εργαζόμεν
νους, την καλύττερη
περιβ
αξιοπ
ποίηση
του
ανθρώπινου
δυναμικού,
την
προώ
ώθηση της έρευννας, της παιδεία
ας και συμβάλλλουν
στην αποκατάστασ
ση και προστα
ασία του φυσ
σικού
βάλλοντος, τηςς πολιτισμικής κληρονομιάς. Ως
περιβ
αντάλλλαγμα εισπράτττουν την εκτίμη
ηση της αγοράςς και
την εεμπιστοσύνη τω
ων καταναλωτών
ν.

Η ανάπτυξξη διαλόγου και
κ
η
ανταλλαγή
πληροφο
οριών,
και
καλών
ενημέρωσηςς
πρακτικών όπως αυτές που
ο του
προσφέρει
το συνέδριο
LLink
είναι
πολύ
Capital
σημαντική εευκαιρία, γιατί σήμερα
είναι επιτακκτική η προσαρμογή
των δράσεω
ων της Ε.Κ.Ε.. στις
ανάγκες κααι τις ιδιαιτερό
ότητες
κάθε χώραας και περιφέρειας
δεδομένου ότι οι ανισορροπίες
μένουν
και οι διαακρίσεις παραμ
μεγάλες
και
ακόμα
φες. Παράλληλ
λα, η
ποικιλόμορφ
παγκοσμιοποοιημένη αγορά
ά, οι
δημογραφικέ
κές
αλλαγές,
ο
περιορισμόςς των φυσικών πόρων
π
ότερα η εξέλιξη της
αλλά κυριότ
χνολογίας θέτ
τουν νέες ππροτεραιότητες και
τεχ
ανα
αδεικνύουν παρά
άλληλα την ανάάγκη για νέα μέσ
σα και
καττευθύνσεις. Είνα
αι επίσης ανάγγκη η προώθησ
ση της
ένν
νοιας της Ε.Κ.Ε
Ε. πέρα από τις επιχειρήσεις, σε
δημ
μόσιους οργαν
νισμούς, επενδδυτές, φορείςς της
κοιν
νωνίας των πολ
λιτών, τοπική α υτοδιοίκηση, εν
νώσεις
κατταναλωτών και πολιτών.
π
Η επικοινωνία
ε
και η ενημέρωσηη αυτή έχει ιδια
αίτερη
σημ
μασία για χώρε
ες όπως η Ελλάάδα όπου η ετταιρική
κοιν
νωνική ευθύνη δεν έχει αναππτυχθεί συντονισμένα
και αποτελεσματικ
κά. Οι σημεριννές προκλήσειςς είναι
γάλες όπως και τα προβλήματαα είναι πολυσύν
νθετα.
μεγ
Και για το λόγο αυτό οφείλουμμε να αναζητήσουμε
νοτόμες
προ
οσεγγίσεις,
ππρωτοβουλίες
καιν
και
συν
νεργασίες στο πλαίσιο
π
της Ε.ΚΚ.Ε. προκειμέν
νου να
υπο
οστηριχθεί ενε
εργά ο πολίτηης, η κοινων
νία, η
επιχ
χειρηματικότητα
α και η ανάπτυξξη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινο
οβούλιο σε σχεετικό του ψήφιισμα
σε και την ενσω
ωμάτωση της Ε.Κ.Ε.
Ε
στις διεθ
θνείς
ζήτησ
εμπορ
ρικές συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτες χώ
ώρες
αναγννωρίζοντας τα πολλαπλασιασττικά οφέλη που
υ θα
προκύψουν για τη διεθνή κοινότητα
α όταν η εξωτεερική
υ επιχειρείν γίνεται βάσει διεθ
θνών
εμπορ
ρική δράση του
κανόννων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όπως α υτοί
που έέχει θεσπίσει ο Ο.Η.Ε..
Ο
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...η γέφυρα μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου & της κοινωνίας

Συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης για την ΕΚΕ
Προφίλ εταιριών με δράσεις ΕΚΕ στην Ελλάδα
Προβολή αναγκών ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα
Νέα, δελτία τύπου & εκδηλώσεις
Έρευνες & Μελέτες γύρω από την ΕΚΕ παγκοσμίως
Κοινωνικοί Απολογισμοί
www.csringreece.com
Γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων & της Κοινωνίας
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ƮĮ
ĮĲĮȺǎǊƿ
ƿǋǆıǆ Ĳǆ
ǆǐ įǈĮĳǇ
ǇǎǏƾǐ ıĲ
Ĳǈǐ İĳǎį
įǈĮıĲǈǉƿǐǐ ĮǊǑıǁį
įİǐ
Νίκος Αν
ναλυτής
Πρ
ρόεδρος
Ελληνικό Δίκτυο
Δ
για την Ετα
ταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ε

Το παγκόσμιο “εεπιχειρείν” είν
ναι μια ιδιαίττερα
σία που περιλα
αμβάνει παραγω
ωγή,
πολύπλοκη διαδικασ
φορά και πώλη
ηση πρακτικών και υπηρεσιώνν. Οι
μεταφ
όποιεες παραγωγικέςς και επιχειρημ
ματικές διαδικα
ασίες
πραγματοποιούνται μέσα από σύνθετα δίκκτυα
διαστικών αλυσίδ
δων που τις απ
ποτελούν πρόσω
ωπα,
εφοδ
εταιρ
ρείες, υποδομέςς κ.λπ. που μεετατρέπουν πρώ
ώτες
ύλες-- με την ενεεργό συμβολή του ανθρώπ ινου
δυναμικού - σε εννδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και
ρεσίες για το
ους πελάτες ή τους τελικκούς
υπηρ
κατανναλωτές.

σίδας η πιθανόττητα
Σε όλλη την έκταση αυτής της αλυσ
εμφά
άνισης φαινομέννων διαφθοράςς είναι μεγάλη και
μπορ
ρεί να αντιμεττωπιστεί μόνο
ον όταν όλα τα
αφερόμενα μέρ
ρη συνεργαστού
ύν στενά για την
ενδια
καταπ
πολέμησή της.
οινωνία απαιτεεί από τις επιχειρήσεις όλο και
H κο
περισ
σσότερη
δια
αφάνεια,
υπεευθυνότητα
και
ακερα
αιότητα και έχο
ουμε πολλά παραδείγματα πο υ οι
κατανναλωτές και γεενικότερα η κο
οινή γνώμη έχχουν
θεωρ
ρήσει επιχειρήσεεις - και τα αντίσ
στοιχα brands ττους
- υπ
πεύθυνες, για πράξεις και παραπτώματα
π
των
προμηθευτών τους.
φωνα με έρευννα της Διεθνού
ύς Διαφάνειας, οι
Σύμφ
πλέονν επιρρεπείς σε διαφθορά κλάδ
δοι είναι τα δημόόσια
έργα / κατασκευές, οι
ο εξοπλισμοί & άμυνα, το
ωνίες, η ηλεκττρική
πετρέέλαιο & αέριο, οι τηλεπικοινω
ενέργγεια, η εξόρυξξη, οι μεταφορ
ρές κ.λπ. ενώ οι
λιγόττερο επιρρεπείςς είναι η νέέα τεχνολογία,, η
ιχθυο
οκαλλιέργεια, η ελαφρά βιομη
ηχανία, η γεω ργία
κ.λπ.
Τα άμ
μεσα κόστη τηςς διαφθοράς είν
ναι σημαντικά, α
αλλά
συχνά
ά επισκιάζονται από τα έμμεσα
α κόστη που έχχουν
σχέση
η με το χρόνο διαχείρισής της και τα μέσα που
διατίθ
θενται για την καταπολέμησή
κ
της.
τ

α έρευνα που έκανε
έ
η Παγκόσσμια Τράπεζα δείχνει
δ
Μια
ότι το κόστος της διαφθοράς είνααι πάνω από 5%
% του
γκόσμιου ΑΕΠ ( 2.6 τρισ. δολάρρια ), ότι πάνω από 1
παγ
τρισ
σ. δολάρια καταβάλλονται κάθε χρόνο
ο σε
δωροδοκίες και ότ
τι η διαφθορά αυξάνει το συν
νολικό
στος του “παγκό
όσμιου επιχειρείνν” κατά 10%.
κόσ
άρχει επομένωςς άμεση ανάγκηη για τις επιχειρ
ρήσεις
Υπά
να ζητούν από τις
τ εφοδιαστικέές τους αλυσίδ
δες να
αρμόζουν αποτ
τελεσματικά προ
ρογράμματα καττά τις
εφα
διαφθοράς. Στην προσπάθεια ααυτή θα πρέπ
πει να
οχωρούν
πέρα
π
από ττην απλή επ
πιβολή
προ
συμ
μμόρφωσης σε κάποια πρότυππα ή κανόνες ηθικής
η
και να στραφο
ούν προς τηην εκπαίδευση
η και
θοδήγηση των προμηθευτών
π
ττους στην καταν
νόηση
καθ
των
ν ωφελειών πο
ου προκύπτουνν από την εφαρμογή
του
υς και τους λόγ
γους για τους οοποίους είναι πρ
ρος το
συμ
μφέρον τους να
ν λειτουργούν με ακεραιότηττα και
επιπ
πλέον να τις βοηθούν στηην οικοδόμηση
η των
απα
αραίτητων δεξιο
οτήτων.
Όμως, δεν αρκεί μόνον αυτό. Θ
Θα πρέπει επίσ
σης οι
χειρήσεις να ζη
ητούν από τουυς προμηθευτέςς τους
επιχ
συν
νεχή βελτίωση των συστημάάτων τους κατά της
διαφθοράς αλλά παράλληλα ννα είναι έτοιμες να
ργασίες αν χρειιαστεί, εφόσον αυτό
διακόπτουν συνερ
οβλέπεται στιςς συμβάσεις συνεργασίας. Στην
προ
περ
ρίπτωση δηλαδή
ή που διαπιστώ
ώνουν παράβαση των
συμ
μφωνηθέντων.
ρά δεν
Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμεε ότι η διαφθορ
ωρίζει σύνορα και τώρα είναιι μια πρόκληση
η που
γνω
επη
ηρεάζει όλες τις
τ χώρες σε διαφορετικό βαθμό,
β
Επο
ομένως, ο περιορισμός της εείναι δυνατός μόνον
μέσ
σα από παγκόσμ
μια συμφωνημέν
ένες προσπάθειεες των
εθν
νικών και διεθνικών επιχειρημαατικών κοινοτήττων –
όπω
ως των εφοδιασ
στικών αλυσίδωνν - και της κοιν
νωνίας
των
ν πολιτών. Επομένως, έχει μμεγάλη σημασίία όχι
μόν
νον η συνεχής ανταλλαγή πληηροφοριών και καλών
πρα
ακτικών αλλά και
κ η δημιουργγία και συντονισμένη
εφα
αρμογή αποτελ
λεσματικών πρρωτοβουλιών
που
ανα
αλαμβάνουν
διεθνείς
δ
οργαανισμοί
όπωςς
το
Οικ
κουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ ((UN Global Com
mpact),
του
υ οποίου η δέκ
κατη αρχή ανααφέρεται ειδικά στην
κατταπολέμηση τηςς διαφθοράς.
θεί ότι πρόσφ
φατα το Οικουμ
μενικό
Αξίζζει να σημειωθ
Σύμ
μφωνο παρουσίασε ένα πρόγρ
γραμμα που στοχεύει
στη
ην ενδυνάμωση της προαγωγήής της δέκατης αρχής
του
υ κατά την περίο
οδο 2011 – 20115.
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«Ʈ
ƮǊǈǋĮĲǈǉ
ǉǀ ƧǊǊĮǄ
Ǆǀ ǉĮǈ ƨǈǈǙıǈǋǆ ƧǌƾȺĲǑǍ
Ƨ
Ǎǆ»
ƵƿǌĮ ƮǎǑǋ
ǑǋƾǌĲǎǑ

ƩǈİǑǇ
ǇǘǌĲǏǈĮ

ƶǑǋǃǎǘǊǈǎ ƶƪƨ ǄǄǈĮ Ĳǆ ƨǈǙıǈǋǆ Ƨǌ
ǌƾȺĲǑǍǆ

Ʒǎ ȺǏǗǃǊǆǋĮ Ĳǆǐǐ ǉǊǈǋĮĲǈǉǀǐ ĮǊǊĮǄǀǐ
Į
ǉĮǈ Ĳǔǌ
ƾǌĲİǒǔǌ İȺǈȺĲǙıİǔǌ ĲǎǑ ǄǈĮ ǎǊǗǉǊǆǏǎ Ĳǎǌ
ĮǌĮȺƾ
ǉǗıǋǎ İǁǌĮǈ ıǁǄǎ
ǎǑǏĮ Ĳǎ ǉǑǏ
ǏǁĮǏǒǎ ȺǏǗǃǊǊǆǋĮ
ǃƾǊǊǎǌĲǎǐ ȺǎǑ ǉĮǊǎǘǋĮıĲİ ǌĮ
Į ĮǌĲǈǋİĲǔȺǁıǎǎǑǋİ
ȺİǏǈǃ
ǗǊǎǈ ǋĮǐ, ǔǐ ǉǎǈǌǌǔǌǁĮ, ƴǎǊǈĲİǁĮ
Į ǉĮǈ İȺǈǒİǈǏǀı
ıİǈǐ.
ǌ įǈĮıĳĮǊǁıǎǑ
Ǒǋİ ƿǌĮ ȺǏĮǄǋĮ
ĮĲǈǉƾ
ƣǋǔǐǐ, Įǌ ǇƿǊǎǑǋİ ǌĮ
ǃǈǙıǈǈǋǎ ǋƿǊǊǎǌ ǄǈĮ ǗǊǎǑǐ ǋĮǐ, ǀ ǋİǄƾǊǆ ȺǏǗǉǊǊǆıǆ
Ĳǆǐ ǉǉǊǈǋĮĲǈǉǀǐ ĮǊǊĮǄǀǐ įİǌ ǋȺǎǏİǁǁ ǉĮǈ įİǌ ȺǏƿȺİİǈ ǌĮ
ĮǌĲǈǋ
ǋİĲǔȺǁǅİĲĮǈ ĮȺǎ
ǎǋǎǌǔǋƿǌĮ, ĮǊǊ
Ǌƾ ǔǐ ǋƿǏǎǐ ǋǈĮǐ
İǑǏǘĲĲİǏǆǐ Ǌǘıǆǐ Ⱥǎ
ǎǑ ǇĮ ǊĮǋǃƾǌİǈ ǑȺǗǓǆ,
Ǒ
ĮȺǗ Ĳǆǌǌ ǋǁĮ
ȺǊİǑǏ
Ǐƾ,
ǉĮǈ
ƾǊǊİǐ
ĮǊǊǆǊǎİǍĮǏĲǙǋİ
Į
İǌİǐ
ȺİǏǈǃ
ǃĮǊǊǎǌĲǈǉƿǐ ȺǏǎ
ǎǉǊǀıİǈǐ, ǗȺǔǐ ĮǑĲƿǐ ĲǎǑ ǌİǏǏǎǘ,
Ĳǆǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ, Ĳǆǐǐ ȺİǏǈǎǏǈıǋƿǌǆ
ǆǐ įǈĮǇİıǈǋǗĲǆ
ǆĲĮǐ
Į
Ĳǆǌ ƾǊǊǆ, Ĳǆǌ
ĳǑıǈǉǉǙǌ ȺǗǏǔǌ ǄİǌǌǈǉǗĲİǏĮ ǉĮǈ, ĮȺǗ
ĮǌƾǄǉǉǆ ǄǈĮ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀ İǑǆǋİǏǁĮ ǉĮ
Įǈ ĮǌƾȺĲǑǍǆ ǄǈĮ ǋĮǐ
ǉĮǈ ǄǈǈĮ Ĳǈǐ İȺǗǋİǌİǐ Ǆİǌİƿǐ.

ƴĮǏ
ǏƾǊǊǆǊĮ, Ĳǎ ȺǏǗǃǊǆǋĮ Ĳǆǐ ǉǊǈǋǋĮĲǈǉǀǐ ĮǊǊĮǄǀǐ İǁǌĮǈ
ƿǌĮ
Į ȺĮǄǉǗıǋǈĮǐ İǋǃƿǊİǈĮǐ ȺǏǗǃǊǆǆǋĮ ǉĮǈ, ǗĲǈ ǉĮǈ ǌĮ
ǌ
ǉƾǌ
ǌǎǑǋİ ǔǐ ƪǊǊƾį
įĮ, ĲĮ ǋİǄƿǇǆ ǋǋĮǐ İǁǌĮǈ ȺǎǊǘ ǋǈǉǏƾ
ǄǈĮ ǌĮ ǋȺǎǏƿıǎǑǋİ ǌĮ İȺǆǏǏİƾıǎǑǋİ Ĳǎ ĲİǊǈǉǗ
ǎĲƿǊİıǋĮ ıİ ȺĮ
ĮǄǉǗıǋǈǎ İȺǁȺİįįǎ. ƣǋǔǐ, ǎ ǉǁǌ
ǌįǑǌǎǐ
ĮȺǎ
Ĳǔǌ
ǌ įǑıǋİǌǙǌ İȺǈȺĲǙıİǔǌ Ĳǔǌ ǉǊǈǋĮĲǈǉǙǌ ĮǊǊ
ǊĮǄǙǌ
İǁǌĮ
Įǈ ĮȺĲǗǐ ǉĮǈ ǄǈĮ Ĳǆ ǒǙǏĮ ǋĮĮǐ ǉĮǈ ǎǈ ǉǑǏǈǗ
ǗĲİǏİǐ
İȺǈȺ
ȺĲǙıİǈǐ ȺǎǑ ǇĮ
Į ĮǈıǇĮǌǇǎǘǋİ ǇĮ ĮĳǎǏǎǘǌ Ĳǎ
ǎ ǌİǏǗ
ıİ ǉƾȺǎǈĮ ǋǎǏĳǀ, İǁĲİ ĮǑĲǗ İǁǌĮǈ ȺĮǏĮĲİĲĲĮǋƿǌǆ
ǓǑįǏǁĮ, İǁĲİ ǉĮ
ĮĲĮıĲǏǎĳǀ ĮǉĲǙ
Ǚǌ ǊǗǄǔ ĮǌǗįǎ
ǎǑ Ĳǆǐ
ǊİǈǓ
ıĲƾ
ƾǇǋǆǐ Ĳǆǐ ǇƾǊĮı
ııĮǐ ǉ.ǎ.ǉ. ƶǑǌǌİȺǙǐ, ǎĳİǁǊǎǑǋİ ǉĮǈ
İǋİİǁǐ ǌĮ įǏƾıǎǑǋİ
İ, ĮǉǎǊǎǑǇǙǌĲĮĮǐ Ĳǈǐ įİıǋİǘıİǈǐ ȺǎǑ
ƿǒǎ
ǎǑǋİ ĮǌĮǊƾǃİǈ
ıĲĮ ȺǊĮǁııǈĮ Ĳǆǐ ƪǑǏǔȺ
ȺĮǕǉǀǐ
Ơǌǔ
ǔıǆǐ. ƣǋǔǐ, įİǌ
į İǁǌĮǈ ǉĮǈǏǗǐ
Ǘǐ ǄǈĮ ǈįİǎǊǆǓǁİİǐ ǉĮǈ
ǋǎǌ
ǌǎįǈƾıĲĮĲİǐ ĮǌĲ
ĲǈǋİĲǔȺǁıİǈǐ, ȺȺǎǑ ǇĮ ǉǎǈĲǎǘǌ ǋǗǌǎ
ıĲǎ
ǎ ǗĳİǊǎǐ ǄǈĮ Ĳǎ ȺİǏǈǃƾǊǊǊǎǌ, ĮǄǌǎǙǌĲĮ
Įǐ Ĳǎ
ȺǏĮ
ĮǄǋĮĲǈǉǗ ǉĮǈ ȺǊǀǏİǐ ǉǗıĲǎǐ ǄǈĮĮ Ĳǆǌ ǉǎǈǌǔǌǁĮ.
Ǚıǈǋǆǐ
ưİ ĮǑĲƾ ĲĮ įİįǎǋƿǌĮ, ǎ ıĲĲǗǒǎǐ Ĳǆǐ ƨǈǙ
ƾȺĲǑǍǆǐ, ǗȺǎǑ ǆ ĮǌƾȺĲǑǍǆ, ĲĲǎ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌ ǉĮǈ ǆ
Ƨǌƾ
ǉǎǈǌ
ǌǔǌǈǉǀ ıǑǌǎǒǀ ıǑǌǑȺƾǏǒǎǑǌ ǔǐ ĲǏǈǐ ǈıǎįǘ
ǘǌĮǋǎǈ
ƾǍǎ
ǎǌİǐ ĮǌĲǁǊǆǓǆǐ ǉĮǈ įǏƾıǆǐ, ǉĮĮǇǁıĲĮĲĮǈ İȺǈĲĮǉ
ǉĲǈǉǗǐ.
Ƭ ǃǈǙıǈǋǆ
ǃ
ĮǌƾȺĲǑ
ǑǍǆ Ǘǋǔǐ ĮȺĮǈĲİİǁ Ǌǘıİǈǐ ȺǎǊǘȺ
ȺǊǎǉİǐ
ǉĮǈ ıǑǌįǑĮıĲǈǉƿǐ,, ĮȺĮǈĲİǁ įǘıǉǉǎǊİǐ ıĲĮǇǋǁıİİǈǐ ǉĮǈ
ǊǆǏǎǘǐ ıǑǋǃǈǃĮ
Įıǋǎǘǐ, ĮȺĮǈĲİİǁ İǈǐ ǃƾǇǎǐ ĮǊǊĮǄǀ
Į
ıǉǊ
ıǑǋ
ǋȺİǏǈĳǎǏǙǌ ǉĮǈ ĮǌĲǈǊǀǓİǔǌ, ǉǉĮǈ ǗǊĮ ĮǑĲƾ ǉĮǌƿǌĮ
ǉ
ǉǎǋ
ǋǋƾĲǈ Ĳǆǐ ǉǎǈǌǔǌ
ǌǁĮǐ įİǌ ǋȺǎǏİİǁ ǌĮ ĲĮ ĮǌĲǈǋİĲǔ
ǔȺǁıİǈ
ĮȺǗ
Ǘ ǋǗǌǎ ĲǎǑ.

Ƭ ĮǌǇ
ǇǏǙȺǈǌǆ įǏĮıĲĲǆǏǈǗĲǆĲĮ ǉƾǇİİ ǋǎǏĳǀǐ ĮǑĲǗǋ
ǋĮĲĮ
İȺǈǃĮ
ĮǏǘǌİǈ Ĳǎ ȺİǏǈǃƾ
ƾǊǊǎǌ. Ƭ ȺǏǎıǔ
ǔȺǈǉǀ İǑǆǋİǏǁĮ
Į ǉĮǈ
ǃİǊĲǁǔıǆ ĲǎǑ ǃǈǎĲǈǉǉǎǘ İȺǈȺƿįǎǑ, ȺǎǑ İǁǌĮǈ įǈǉĮǁǔ
ǔǋĮ
ǎǘ ĲǎǑ ȺǊĮǌǀ
ǀĲǆ, ǃĮıǁǅİĲĮǈ ıİ
ǉƾǇİ ȺǎǊǁĲǆ ĮǑĲǎ
ıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ǎǈ ǎȺǎǁİǐ
ǎ
İǁǌĮǈ İǉ ĳǘıİǔǐ ǏǑȺǎǄǗǗǌİǐ
įǏĮı
ǉĮǈ ĮȺĮǈĲǎǘǌ Ĳǆǌ ǒǏǀıǆ ĳǑıǈǉǙǌ ȺǗǏǔǌ. Ʒǎ ǇƿǋĮ įİǌ
ǑĲǙǌ Ĳǔǌ įǏĮıĲĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ, ĮǊǊǊƾ ǆ
İǁǌĮǈ ǆ ǉĮĲĮıĲǎǊǀ ĮǑ
ǌ İǍĮıĳĮǊǁǅİǈ Ĳǆǌ
įǈĮǒİİǁǏǈıǆ ĲǎǑǐ ǋİ ĲǏǗȺǎ ȺǎǑ ǌĮ
ƾǌǎįǎ
ǎ Ĳǆǐ İǑǆǋİǏǁĮǐǐ ǄǈĮ ǗǊǎǑǐ ǋĮǐ ǋİ ĲĮǑĲǗǒǏǎǌǎ
ȺİǏǈǎ
ǎǏǈıǋǗ Ĳǔǌ ĮǏǌǌǆĲǈǉǙǌ İȺǈȺĲǙ
Ǚıİǔǌ ıĲǎ ĳǑı
ıǈǉǗ
ȺİǏǈǃ
ǃƾǊǊǎǌ.

Į Ĳǆǐ ǉǊǈǋĮĲǈǉǀǐǐ ĮǊǊĮǄǀǐ ǎĳİǁǁǊǎǑǋİ
ƪȺǈȺǊƿǎǌ, Ĳǎ ǇƿǋĮ
ĮǁĲİǏĮ
ǌĮ Ĳǎ ǃǊƿȺǎǑǋİ ǎǊǈıĲǈǉƾ ǉĮǈ ǈııǗǏǏǎȺĮ. ƭįǈĮ
ıǉǎǊİǐ ıǑǌǇǀǉİİǐ ǃĮǇǈƾǐ ǉǏǁıǆ
ǆǐ ȺǎǑ
ǉƾĲĲǔ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǘı
ǃǈǙ
ǙǌǎǑǋİ ǔǐ ǒǙǏĮ
Į, ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ȺǎǎǊǘ ȺǏǎıǎǒǀ, ǙıĲİ
ǌĮ İȺǈǊƿǄǎǌĲĮǈ ȺǎǊǈĲǈǉƿǐ ȺǎǑǑ ǌĮ ǎįǆǄǎǘǌ ıİ
ǉǏǎǒǏǗǌǈİǐ ǉĮǈ ǃǈǙıǈǋİǐ Ǌǘııİǈǐ, ǎǈ ǎȺǎǁİİǐ ǇĮ
ǋĮǉ
ǎįǆ
ǆǄǎǘǌ ıĲǎ İȺǈį
įǈǔǉǗǋİǌǎ ȺİǏǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǗ Ǘĳ
ĳİǊǎǐ,
įǈĮıĳĮǊǁǅǎǌĲĮǐ, ĲĮǑĲǗǒǏǎǌĮ,
Ĳ
Ĳǆ ǋƿǄǈıĲǆ įǑǌĮĲǀ
į
ǎıĲǈǇƿǋİǌǆ ĮǍǁĮ
Į ǄǈĮ Ĳǆ ǒǙǏĮ ǋĮǐ, ıİ ȺĮǏĮǄ
ǄǔǄǈǉǀ
ȺǏǎ
ǃƾı
ıǆ ǉĮǈ Ǉƿıİǈǐ İǏ
ǏǄĮıǁĮǐ.
ǌİȺǙǐ, ǎǈ ĮȺĮ
ĮǏĮǁĲǆĲİǐ Ǌǘıİİǈǐ ǄǈĮ ƿǌĮ ǃǈǙıǈǋǎ
ƶǑǌ
ǋƿǊ
ǊǊǎǌ ĮȺĮǈĲǎǘǌ ǋǁĮ
ǋ ıǑǋǋĮǒǁĮ įǑǑǌƾǋİǔǌ ǋİĲĮǍǘ
ǘ ǗǊǔǌ
Ĳǔǌ
ǌ ĳǎǏƿǔǌ Ĳǆǐ ǉǎǈǌǔǌǁĮǐ –ƴǎǊǊǈĲİǁĮǐ, İȺǈǒİǈǏǀ
ǀıİǔǌ
ǉĮǈ
–
ǄİǄǎǌǗǐ
ȺǎǑ
ȺǏǎǖȺǎǇƿĲİǈ
ȺǎǊǈĲǙǌ
ȺİǏǈıĲĮĲǔǋƿǌǎ ǉĮǈ ǉĮǊǗȺǈıĲĲǎ įǈƾǊǎǄǎ, ǌƿǎǑǐ
İǋȺ
ĲǏǗ
ǗȺǎǑǐ ĮǌĲǈǋİĲǙ
ǙȺǈıǆǐ Ĳǔǌ ȺǏǎǃǊǆǋƾĲǔǌ, ǌƿİǐ
ǋǎǏ
Ǐĳƿǐ ıǑǌİǏǄĮıǁĮǐ ǉĮǈ ıǑǊǊǎǄǈǉǉǀǐ įǏƾıǆǐ.

īƿĳǑǏĮ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ ǋİĲĲĮǍǘ Ĳǔǌ ƪȺǈǒİİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ Ĳǆǐ
Ĳ ƮǎǈǌǔǌǁĮǐ | www.csring reece.gr
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ƶƸīƹƵ
ƵƳƱƬ & ƸƴƪƸĬ
ĬƸƱƬ ƪƴ
ƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ
ƳƷƬƷƧ
ƮǔǌıĲĮǌĲǁǌǎǐ ưǁǒĮǊǎǐ
ư
ƴǏǗİįǏǎ
ǎǐ ƪƨƪƧ

ƶǀǋİİǏĮ ȺİǏǈııǗĲĲİǏǎ ĮȺǗ Ⱥǎ
ǎĲƿ
ƾǊǊǎ
ǎĲİ, İǁǌĮǈ İȺǈĲĲĮǉĲǈǉǀ ĮǌƾǄǉǆ
ǌĮ Ǒ
ǑȺİǏǃǎǘǋİ ĲĮ
Į ȺĮǏĮįǎıǈĮǉƾ
ȺǏǗĲĲǑȺĮ Ĳǆǐ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉ
ǉǀǐ
ĮǌƾȺ
ȺĲǑǍǆǐ. ƴǏǎĲĲİǏĮǈǗĲǆĲƾ ǋĮǐ
ǎĳİǁǊǊİǈ ǌĮ İǁǌĮǈ ǆ įǈĮǋǗǏĳǔı
ıǆ
ǋǁĮǐ ǌƿĮǐ ǉĮĲİǘǇ
ǇǑǌıǆǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ
Ǐǎ
İȺǈǒİİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮ, ǋİ ĮȺǙĲİǏ
ıĲǗǒǒǎ ƿǌĮ ıǘǄǒǒǏǎǌǎ ǋǎǌĲƿǊ
Ǌǎ
ǃǈǙı
ıǈǋǆǐ ĮǌƾȺĲǑǍǆ
ǆǐ.
ĮĲİǘǇǑǌıǆ, ǋĮǐ
ƴǏǎǐǐ ĮǑĲǀ Ĳǆǌ ǉĮ
ǔǇǎǘ
ǘǌ, ƾǊǊǔıĲİİ, ǎǈ Ǐǈǅǈǉ
ǉƿǐ
ĮǊǊĮ
ĮǄƿǐ ȺǎǑ ȺǏĮ
ĮǄǋĮĲǎȺǎǈǎǘǌĲĲĮǈ
ıĲǆǌǌ ǎǈǉǎǌǎǋǁĮ, Ĳǎ ǉǊǁǋĮ, Ĳǎǌ
ĲǏǗȺ
Ⱥǎ
ǅǔǀǐ,
Ĳǈǐ
ǌƿƿİǐ
ȺǏǎĲĲİǏĮǈǗĲǆĲİǐ ǉĮ
Įǈ ĮǌƾǄǉİǐ, Ⱥǎ
ǎǑ
įǈĮǋǎ
ǎǏĳǙǌǎǌĲĮǈ. ƮĮǇǙǐ ǆ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀ ǉǏǁǁıǆ,
ĮǊǊƾ
ƾ ǉĮǈ ƾǊǊİǐ ǉǏǁǁıİǈǐ, ǗȺǔǐ İǁǌ
ǌĮǈ ǆ İȺǈıǈĲǈıĲĲǈǉǀ,
ǆ įǈĮ
ĮĲǏǎĳǈǉǀ, ǆ ǉǊǈǋĮĲǈǉǀ İǌĲĲİǁǌǎǌĲĮǈ, Ĳǎ ǌƿǎ
ȺǏǗĲĲǑȺǎ Ĳǆǐ Įǌƾ
ƾȺĲǑǍǆǐ ǎĳİǁǁǊİǈ ǌĮ ǑȺǆǏ
ǏİĲİǁ
ȺǏǔĲĲǁıĲǔǐ Ĳǎǌ ƾǌǇǏǔȺǎ,
ƾ
Ĳǎ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌ, Ĳǎ
ǉǎǈǌǔ
ǔǌǈǉǗ ıǘǌǎǊǊǎ. ƶĲǈǐ İȺǈĳǑǊƾǍİǈǐ
İ
ǉĮǈ
ĮǌĲǈǏ
ǏǏǀıİǈǐ ǎǏǈıǋ
ǋƿǌǔǌ, ȺǎǑ įǈĮĲİǁǌǎǌĲĮǈ ǗĲǈ,
ǉƾĲǔ
ǔ ĮȺǗ Ĳǈǐ ȺĮǏǎ
ǎǘıİǐ ǎǈǉǎǌǎǋ
ǋǈǉƿǐ ıǑǌǇǀǉİǐǐ, ǆ
İĲĮǈǏ
Ǐǈǉǀ ǉǎǈǌǔǌǈǉǉǀ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ
ǉ
ǆ įƿıǋİǑ
Ǒıǆ
ǉİĳĮ
ĮǊĮǁǔǌ ǄǈĮ ĮǌĲǁıĲǎǈǒİǐ İǌƿǏǄİǈİǐ ǉĮǈ
İǁǌĮǈ
«ȺǎǊǑĲƿǊİ ǈĮ»,
ȺǏǎǄǄǏƾǋǋĮĲĮ
ĮǌĲǈȺ
ȺĮǏĮĲǁǇİĲĮǈ ǆ ƾȺǎǓǆ ǗĲǈ ǃǏ
ǏİǇǀǉĮǋİ ıİ Į
ĮǑĲǗ
Ĳǎ ıǆǋİǁǎ İȺİǈįǀ ĮǉǏǈǃǙǐ ǆ ǑȺƾǏǒǎǑ
ǑıĮ
Ǉǆǉİ ıİ ıĮǇ
ǇǏƾ ǇİǋƿǊǈĮ, ıİ
ǎǈǉǎǌǌǎǋǁĮ ıĲǆǏǁǒǇ
ĮǌİȺ
ȺĮǏǉİǁǐ ǉĮǈ ĮǌĲǈȺĮǏĮǄǔǄǈǉƿǐ įǎǋƿǐ ǉĮǈ
ǊİǈĲǎ
ǎǑǏǄǁİǐ.
ȺǈĲǑǒǆǋƿǌǆ įǈǈĮǒİǁǏǈıǆ ǉƾǇİ ĮǊǊĮǄǀǐ ǉĮ
Įǈ ǆ
Ƭ İȺ
ǋİĲƾ
ƾǃĮıǆ ıĲǎ ǉĮ
ĮǈǌǎǘǏǈǎ ȺǏǎǖ
ǖȺǎǇƿĲİǈ Ĳǆ Ǐ
ǏǀǍǆ
ǋİ ĮȺǆǏǒĮǈǔǋƿǌİǐǐ ĮǌĲǈǊǀǓİǈǐ – ıǘǋĳǔǌĮ ǋİİ Ĳǈǐ
ǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮ Ǘĳ
ĳİǈǊİ ǌĮ İıĲǈ ƾǅİǈ
ǎȺǎǁİİǐ ǆ İȺǈǒİǈǏǆǋ
ĮȺǎǉǉǊİǈıĲǈǉƾ ıĲǎ ǉƿǏįǎǐ – ǉĮǈ Ĳǆǌ
Ĳ ĮǌƾįİǈǍǆ ǋ
ǋǁĮǐ
ǌƿĮǐǐ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲĲǈǉǀǐ ǉǎǑǊĲǎ
ǎǘǏĮǐ, ȺǎǑ ǇĮ
ǃ
ȺĮǏĮȺ
ȺƿǏĮ. ƮƾǇİ ǉǏ
Ǐǁıǆ
ȺǏǎǒǒǔǏƾ ǋİǏǈǉƾ ǃǀǋĮĲĮ
İǌƿǒİİǈ ǉĮǈ Ĳǆǌ İǑǉǉĮǈǏǁĮ ǄǈĮ ƿǌĮ ǌƿǎ
ǌ ǍİǉǁǌǆǋĮ. ƮĮǈ
ıİ ĮǑĲǗ Ĳǎ ȺǊĮǁıǈǎ, İƾǌ ȺǏĮǄǋĮ
ĮĲǈǉƾ ǇƿǊǎǑǋİİ ǌĮ
ǉ
ǌĮ ǎǈǉǎ
ǎįǎǋǀıǎǑǋİ ƿǌĮ
ȺǏǎǒǒǔǏǀıǎǑǋİ ǉĮǈ
ǉĮǊǘ
ǘĲİǏǎ ǋƿǊǊǎǌǌ, ǆ ƿǌǌǎǈĮ Ĳǆǐ ǉǎǈǌǔǌǌǈǉǀ
ǑȺİǑ
ǑǇǑǌǗĲǆĲĮǐ İǁǌĮǈ
İ
ǉǎǋǃǈǉǀ, ĲǗıǎ ǄǈĮ Ĳǈǐ
İȺǈǒİİǈǏǀıİǈǐ, Ǘıǎ ǉĮǈ ǄǈĮ Ĳǎ ǁį
įǈǎ Ĳǎ ǉǏƾĲǎǐǐ. Ƭ
Įǌƾį
įİǈǍǆ İǌǗǐ ǌƿǎ
ǎǑ ĮǌĮȺĲǑǍǈĮǉ
ǉǎǘ ǋǎǌĲƿǊǎǑ
Ǒ ǋİ
ǃĮıǈǉƾ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ Ĳǆǌ ǑȺ
ȺİǑǇǑǌǗĲǆĲĮ, Ĳǆ
ĳƾǌİǈĮ ǉĮǈ Ĳǆ ǃǈǔıǈǋǗĲǆĲĮ İǁǌĮǈ
İ
ǆ ĮȺƾǌĲǆ
įǈĮĳ
ǆıǆ
ıĲǆ ı
ıǆ.
ıǆǋİǏǈǌǀ ǉǏǁı

Ƭ ıǘǄǒǏǎǌǆ İĲĲĮǈǏǈǉǀ ǉǎǈǌǔ
ǔǌǈǉǀ
ǇĮ
ȺǏƿȺİǈ
İǑǇǘǌǆ
ǌĮ
ǒĮǏĮǉĲǆǏǁǅİĲĮǈ ĮĮȺǗ ıǑǄǉǏǎĲǆǋƿǌİǐ
ǉĮǈ įǈĮǒǏǎǌǈǉƿǐ İǌƿǏǄİǈİǐ ȺǏǎǐ
İǊǎǐ ĲǎǑ
Ǘĳİ
ıǈǉǎǘ ȺİǏǈǃƾƾǊǊǎǌĲǎǐ ǉĮǈ ĲǎǑ
ĳǑı
ĮǌǇǏǙȺǎǑ. ĬĮ ȺȺǏƿȺİǈ ǌĮ İı
ıĲǈƾǅİǈ
ıĲǆǌ ĮǌƾȺĲǑǍǆ ȺǏǏǎıĲǈǇƿǋİǌǆǐ ĮǍǁĮǐ
ĲǗıǎ ǄǈĮ Ĳǆǌ İȺǈǒǒİǁǏǆıǆ Ǘıǎ ǉĮǈ ǄǈĮ
Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ İİǋȺǊİǉǗǋİǌǔǌ
ǌ. ĬĮ
ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĮȺǎǎıǉǎȺİǁ ıİ ǋǁĮ
İȺǈĲ
ĲǑǒǆǋƿǌǆ ȺǎǏǏİǁĮ, ȺǎǑ Ǘǋǔ
ǔǐ ǇĮ
ıǑǋ
ǋǃĮįǁǅİǈ ǉĮǈ ǇĮ ıĲǆǏǁǅİİǈ Ĳǎ
ǉǎǈǌ
ǌǔǌǈǉǗ ıǘǌǎǊǊǎ ĮȺǗ Ĳǎ ǎȺǎǁǎ,
ǎ
ıĲǆǌ ȺǏĮǄǋĮĲǈǉǗ
ǉǗĲǆĲĮ, İǍĮǏĲĲƾĲĮǈ.
İǁǊİǈ
ǌĮ
įįǈĮǋǎǏĳǙǌİǈ
Ƴĳİ
ǋǁĮ
ĳǁįǏǎǋǆ ıǒƿı
ıǆ ǉĮǈ ǌĮ İȺǈı
ıĲǏƿĳİǈ ƿǌĮ ǋƿǏǎǐ
ǋ
Įǋĳ
ĲǎǑ
Ǒ «ǉƿǏįǎǑǐ» Ⱥǁıǔ ıĲǆǌ ǉǎǎǈǌǔǌǁĮ, ǋƿıĮ ıĲǆǌ
ǎȺǎ
ǎǁĮ įǏĮıĲǆǏǈǎ
ǎȺǎǈİǁĲĮǈ.
İǐ ǉĮǈ ǆ ǉǎǈǌǔǌ
ǔǌǁĮ ĮǌĮįİǈǉǌǘ
ǘǎǌĲĮǈ
ƴǊƿǎǌ, ǎǈ ȺǎǊǁĲİ
ıĲǎ
ǎǑǐ ĮǑıĲǆǏǗĲ
ĲİǏǎǑǐ ǉǏǈĲƿǐ,
ǐ, ƿǒǎǌĲĮǐ, ıǀ
ǀǋİǏĮ
ȺİǏ
ǏǈııǗĲİǏǎ ĮȺǗ
Į
ȺǎĲƿ, ȺǏǗıǃĮıǆ ıĲǆǌ
ȺǊǆ
ǆǏǎĳǗǏǆıǆ ǉĮǈ
ıĲǆ
įǈĮĲǘȺǔıǆ
Ĳǆǐ
įǈĮ
ĮĳǔǌǁĮǐ. Ƴǈ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ İǉİǁǌİǐ, ȺǎǑ
Ǒ ǇĮ
ǉĮĲĲĮĳƿǏǎǑǌ ǌĮ İǌıǔǋĮĲǙıǎǎǑǌ ƿǌĮ ıǘǄǒ
ǒǏǎǌǎ
ĮǍǈĮǉǗ ıǘıĲǆǋĮ
Į ǉĮǈ ǉǑǏǁǔǐ ǌĮ Ĳǎ ĲǆǏǀ
ǀıǎǑǌ
ĮǏƿǄǉǊǈĲĮ,
ǉĮǈ
ĮȺĮ
ǇĮ
ȺİĲǘǒǒǎǑǌ
ǌĮ
įǈĮ
ĮĳǎǏǎȺǎǈǆǇǎǘǌ, ĮǊǊƾ ǉĮǈ ǌĮĮ ǇǔǏĮǉǁıǎǑǌ
ǌ ĲǎǑǐ
İĮǑ
ǑĲǎǘǐ ĲǎǑǐ, ıĲǎ
ı ȺǊĮǁıǈǎ ǋ ǁĮǐ ǎǊǎƿǌĮ ǉĮ
Įǈ Ⱥǈǎ
įǈİİǇǌǎȺǎǈǆǋƿǌǆǐǐ, Ⱥǈǎ ĮǌĲĮǄǔ
ǔǌǈıĲǈǉǀǐ ĮǄ
ǄǎǏƾǐ.
ƪȺǈȺǏǎıǇƿĲǔǐ, ǆ ĲǀǏǆıǆ Ĳǔǌ ĮǏǒǙǌ Ĳǆǐ
ĮǈǏǈǉǀǐ ǉǎǈǌǔǌ
ǌǈǉǀǐ İǑǇǘǌǆǐ ǉĮǈ ǆ İȺƿǌįǑı
ıǆ ıİ
İĲĮ
ĮǌĲĲǁıĲǎǈǒİǐ ȺǏǔ
ǔĲǎǃǎǑǊǁİǐ ǉĮĮǈ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ
Įǌǎ
ǎǁǄİǈ ǌƿİǐ įǑǌĮĲǗĲǆĲİǐ ǉĮĮǈ įǆǋǈǎǑǏǄİǁ ǌƿİǐ
ȺǏǎ
ǎǎȺĲǈǉƿǐ ıǒİįǗǌ ǄǈĮ ǉǉƾǇİ ǉǊƾįǎ Ĳǆǐ
ǎǈǉ
ǉǎǌǎǋǁĮǐ.
ǌİȺǙǐ, ǆ İĲ
ĲĮǈǏǈǉǀ ǉǎǈǌǔ
ǔǌǈǉǀ İǑǇǘǌǆ įİǌ
ƶǑǌ
ĮȺǎ
ǎĲİǊİǁ ǋǁĮ ȺǏǗ
ǗıǉĮǈǏǆ Ĳƾıǆǆ. ƧǌĮįİǈǉǌǘİĲĲĮǈ ıİ
ǃĮı
ıǈǉǗ
ȺĮǏƾǄ
ǄǎǌĲĮǈ
ǄǈĮ
Ĳǆ
įǈĮıĳƾǊǈıǆ
ĮǌĲĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǎǘ
ǉĮǈ
ȺǊİǎǌİǉĲǀǋǋĮĲǎǐ
Ĳǆǐ
İȺǈǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǀǐ ĮİǈĳǎǏǁĮǐ, ĮĮȺǎĲİǊİǁ ıĲĮ
ĮǇİǏǀ
ĮǍǁĮ ǉĮǈ ȺǏǎıĳ
ĳƿǏİǈ ıǆǋĮǌĲǈǈǉƾ ȺİǏǈǇǙǏǈĮ
Į ǄǈĮ
İȺƿƿǌįǑıǆ ǉĮǈ ĮǌƾȺĲǑǍǆ,
Į
ǉǑǏǏǁǔǐ ıİ ȺİǏǈǗ
ǗįǎǑǐ
ǉǏǁǁıİǔǌ.

īƿĳǑǏĮ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ ǋİĲĲĮǍǘ Ĳǔǌ ƪȺǈǒİİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ Ĳǆǐ
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İǑİǏǄİĲǈǉƿǐ İȺǈȺĲǙıİǈǐ ıĲĲǆ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ǌƿǔǌ
ǌǎǋǈǉǀ
Ǉƿıİǔǌ İǏǄĮıǁĮǐ ǉĮǈ ıĲǆ ǄİİǌǈǉǗĲİǏǆ ǎǈǉǎǌ
ǌ ȺİǏǈǎǒǙǌ.
ĮǌƾȺĲǑǍǆ Ĳǔǌ



Ʃ
ƩƪƬ A.E
E.- ƩƵƧƶƪƭƶ īƭƧ
ƷƬƱ ƮƳƭƱƻƱƭƧ

x

ƧǌƾȺĲǑǍǆ
ıİ
ȺİǏǈǎǒƿǐ
ǑȺǎįǎǋǙǌ
įǏĮıĲǆǏǈǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǆǐ ƪȺǈǒǒİǁǏǆıǆǐ (ǉĮĲĮıǉİǑǀ
įǏǗǋǔǌ ǉĮǈ ȺĮǏĮǉĮǋȺĲǀǏǈǔ
ǔǌ ǎįǙǌ, ǉĮĲĮıǉİǑǀ
įİǍĮǋİǌǙǌ, ƿǏǄĮ ǑįǏǎįǗĲĲǆıǆǐ, İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ
ıǆǐ
ǉĮǈ
ĳǔ
ǔĲǈıǋǎǘ,
Įǌƾ
ƾįİǈǍǆ
ıǆǋĮĲǎįǗĲǆı
ȺİǏǈǎǒǙǌ ĳǑı
ıǈǉǎǘ ǉƾǊǊǎǑǐ, ǉ.ƾ.).

x

ƴĮǏǎǒǀ ĲİǒǌǎǄǌǔıǁĮǐ ıĲǎǑǐǐ ƩǀǋǎǑǐ Ĳǆǐ ǒǙǏĮǐ
ǒ
ǔĲǈıǋǎǘ ǎįǙǌ ǉǉĮǈ ǉĲǈǏǁǔǌ, ǋİ ǃĮıǈǉǗ
ǃ
ıİ ǇƿǋĮĲĮ ĳǔ
ıĲǗǒǎ Ĳǆǌ İǍǎ
ǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ İǌƿǏǏǄİǈĮǐ.

x

ƠǏǄĮ įĮıǈǉǀǐǐ ǎįǎȺǎǈǁĮǐ ȺǎǑǑ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǈǎ
ǎǘǌĲĮǈ
ĮȺǗ ưǎǌƾįİǐǐ Ĳǆǐ ƪȺǈǒİǁǏǆıǆǆǐ, ıİ ıǑǌİǏǄĮı
ıǁĮ ǋİ
ĲǎȺǈǉǎǘǐ ĳǎǏ
Ǐİǁǐ.

x

ƸǊǎȺǎǁǆıǆ ıİǈǏƾǐ İȺİǌįǘıİİǔǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǒǀ
İǌƿǏǄİǈĮǐ ǋİ
İ Ĳǆ ǋǎǏĳǀ ǇİǏǋǎǘ ǌİǏǎǘ
ǘ ǄǈĮ
ĲǆǊİǇƿǏǋĮǌıǆ ȺǗǊİǔǌ, ııİ ǋǈĮ ȺǏǎıȺ
ȺƾǇİǈĮ
ǎǌĲǈǉƾ
įǈĮıĳƾǊǈıǆǐ İǌǗǐ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǎǎǘ ǉĮǈ ȺİǏǈǃĮǊǊǎ
ȺǎǑ ǎǈǉǈĮǉǀǐ ǇƿƿǏǋĮǌıǆǐ.
ǉĮǇĮǏǎǘ ĲǏǗȺ

x

ƪǌİǏǄǗǐ ıǑǋǃǎǊǀ ıĲǆ įǈĮǒİİǁǏǈıǆ Ĳǔǌ Ǒįƾ
ƾĲǈǌǔǌ
ǆ Ĳǔǌ
ȺǗǏǔǌ Ĳǆǐ ǒǙǏĮǐ ǄǈĮ Ĳǆǆǌ ǈǉĮǌǎȺǎǁǆıǆ
ǔǌǈǙǌ Ĳǆǐ İǑǏǘ
ǘĲİǏǆǐ
ĮǌĮǄǉǙǌ ıİ ǌİǏǗ Ĳǔǌ ǉǎǈǌǔ
Ĳǆǌ ǎȺǎǁĮ įįǏĮıĲǆǏǈǎȺǎǈİǁĲĲĮǈ ǆ
ȺİǏǈǎǒǀǐ ıĲ
ƪȺǈǒİǁǏǆıǆ (ȺĮǏǎǒǀ
(
įǔǏİİƾǌ ǌİǏǎǘ ĮȺǗ Ĳǈǐ
ĲİǒǌǆĲƿǐ Ǌǁǋǌİǐ Ĳǆǐ ƩƪƪƬ ǄǈĮ ĮǏįİǘıİǈǐ
ǏİǑıǆ,
ǄİǔǏǄǈǉǙǌ ǉĮǊǊǈİǏǄİǈǙǌ
ǉĮǈ
ǘįǏ
İǍĮıĳƾǊǈıǆ ĮǌĲǈȺǊǆǋǋǑǏǈǉǀǀǐ ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ ǋƿıǔ
Ơ
Ĳǔǌ ĳǏĮǄǋƾĲǔǌ Ĳǔǌ ƸįǏǎǎǆǊİǉĲǏǈǉǙǌ ƠǏǄǔǌ,
ĮȺǗ
ǍǆǏĮıǁǁĮ
–
ǊİǈǓǑįǏǁĮ,
ȺǏǎıĲĮıǁĮ
ǉǀ ȺǏǎıĲĮıǁĮ ǉǊǊȺ).
ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉ

x

ƸȺǎıĲǀǏǈǍǆ
ȺǏǔĲǎǃǎǑǊǈǙ
Ǚǌ
ǉǎǈǌǔǌǈǉǎǘ
ǘ
ǀ
ǌǔǌǁİǐ,
ȺǎǊǈĲǈıĲǈǉǎǘ ǒĮǏĮǉĲǀǏĮ ıİİ ĲǎȺǈǉƿǐ ǉǎǈǌ
Ƭ įǏĮıĲǆǏǈǎȺǎǈİǁĲĮǈ
ǈįǈĮǁĲİǏĮ İǉİǁ ǗȺǎǑ ǆ ƩƪƬ
ǒİǁĮ, ưǎǌƾįİǐ ȺȺĮǏĮǄǔǄǀǐ), Ⱥǎ
ǎǊǈĲǈǉǀ
ƿǌĲǎǌĮ (ǎǏǑǒ
ȺǎǑ İǌĲƾııİ
İĲĮǈ ıİ ƿǌĮ İİǑǏǘĲİǏǎ ȺǏǗǄǏ
ǏĮǋǋĮ
ǒǎǏǆǄǈǙǌ.

x

ǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ İǌǌǆǋƿǏǔıǆǐ ǋĮǇ
ǇǆĲǙǌ,
ƸǊǎȺǎǁǆıǆ ȺǏ
įĮıǉƾǊǔǌ ǉĮǈ ǉĮǇǆǄǆĲǙǌ ıǒǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǎ ƿǏǄǎ ǉĮǈ
Ĳǆǌ ȺǏǎıĳǎǏ
Ǐƾ Ĳǆǐ ƩƪƬ, ĮĮǊǊƾ ǉĮǈ ǄǈĮ ǇƿǋĮĲĮ
Ǉ
İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ
ǆǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ, ıĲǎǑǐ ǒǙǏǎǑǐǐ Ĳǔǌ
ƶǒǎǊǙǌ Ĳǆǐ ƪȺǈǒİǁǏǆıǆǐ.
ƪ

x

ƴǎǊǘȺǊİǑǏǆ ıǑǌİǈıĳǎǏƾ ıĲǆ ǃİǊĲǁǔıǆ
ǆ ĲǎǑ
ǘ İȺǈȺƿįǎǑ Ĳǆǆǐ ǒǙǏĮǐ (ǋİİ Ĳǆǌ
İǉȺĮǈįİǑĲǈǉǎǘ
İǌǁıǒǑıǆ ıǑǌ
ǌİįǏǁǔǌ-ǆǋİǏǁįǔ
ǔǌ, ıĲǈǐ ǎȺǎǁİǐ ǆ ƩƪƬ
ıǑǋǋİĲƿǒİǈ ƾǋİıĮ
ƾ
ǀ ƿǋǋİııĮ, ǋİ ǒǎǏǆǄǁİǐ ıİ
ıǒǎǊİǁĮ ǉ.ǊȺ.).

ƪƬ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎ
ǎǈİǁ ƿǌĮ ǋǎǌĮįǈǉ
ǉǗ ǉĮǈ ȺǎǊǘȺǊİİǑǏǎ
Ƭ Ʃƪ
ƿǏǄǎ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƮǎǈǌǔǌǁĮ:
x

ǎȺǈǉǀǐ İȺǈǒİǈǏ
ǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ, ǋİ
ƪǌǁıǒǒǑıǆ Ĳǆǐ Ĳǎ
ĮǌƾǇ
Ǉİıǆ
İǏǄĮıǈǙ
Ǚǌ
ǉĮĲĮıǉİǑǀ
ǀǐ
ıİ
ĲǎȺǈǉǉǎǘǐ
İǏǄǎǊǊƾǃǎǑǐ ǉĮǈ ǋİ ȺǏǎǋǀǇİǈĮ Ĳǔǌ ĮȺĮǏĮǁĲǆ
ǆĲǔǌ
ǑǊǈǉǙ
Ǚǌ ĮȺǗ Ĳǆǌ Ĳǎ
ǎȺǈǉǀ ĮǄǎǏƾ, ıǑǋǃƾǊǊǎǌĲĮǐ
ı
ı
ıĲǆǌ
ĮǌƾȺ
ȺĲǑǍǆ Ĳǆǐ ĲǎȺǈǉǀ
ǀǐ ǎǈǉǎǌǎǋǁĮǐ.

x

ǏǋǎǄǀ ĲǎǑ ǉǏǈĲĲǆǏǁǎǑ Ĳǆǐ İǌĲĲǎȺǈǗĲǆĲĮǐ ǄǈĮ Ĳǈǐ
ƪĳĮǏ
ȺǏǎı
ıǊǀǓİǈǐ ȺǏǎıǔȺ
Ⱥǈǉǎǘ ıĲǈǐ ưǎǌƾįİǐ ƴĮǏĮǄǔǄǀǐǐ ǉĮǈ
ıĲĮ Ư
ƯǈǄǌǈĲǔǏǑǒİǁĮ, ǋİ
ǋ ǇİĲǈǉƿǐ ıǑǌƿȺ
Ⱥİǈİǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ Ĳǎ Ⱥǈǉǀ
ĮȺĮı
ıǒǗǊǆıǆ.

x

x

x

ıǆ Ĳǆǐ ǒǏǀıǆǐǐ İǉĲƾıİǔǌ ǄǈĮ
Į Ĳǆ
ƩǔǏİİƾǌ ȺĮǏĮǒǙǏǆı
ıĲǀǏǈǍǆ Ĳǔǌ İǌİǏǄİǈĮǉǙǌ Ʃǀǋ
ǋǔǌ Ĳǆǐ ƩǑĲĲǈǉǀǐ
Ǒ ƩǀǋǎǑ ưİǄĮ
ĮǊǗȺǎǊǆǐ, ǄǈĮ Ĳǆǌ
ưĮǉİİįǎǌǁĮǐ ǉĮǈ ĲǎǑ
ǉǎǈǌǔ
ǔǌǈǉǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀ ĮǌƾȺĲǑǍǆ Ĳǔǌ
ǌ ȺİǏǈǎǒǙǌ ǉĮǈ Ĳǆǌ
ĲǗǌǔ
ǔıǆ Ĳǆǐ ĲǎȺǈǉǀǐ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲĲǆĲĮǐ.
įǎĲǈǉǙǌ ǎĳİǊǙ
Ǚǌ ıĲǈǐ ĲǎȺ
Ⱥǈǉƿǐ
ƪǌƿǏǄǄİǈİǐ ĮǌĲĮȺǎį
ǉǎǈǌǔ
ǔǌǁİǐ ǗȺǎǑ ȺǏĮ
ĮǄǋĮĲǎȺǎǈǎǘǌĲĮ
Įǈ ƿǏǄĮ ǋİĲĮĳǎǎǏƾǐ
(ĲıǈǋİǌĲǎıĲǏǙıİǈǐ,
ȺĮǏĮǒǙǏǆıǆ
ǆ
ĮȺǎǍǆǊǔǋƿƿǌǎǑ
ǒƾǊǑǃ
ǃĮ, ǒǏǀıǆ ǋǆǒĮ
ĮǌǆǋƾĲǔǌ ǉ.ǊȺ.)).
ǎǑǏǄǁĮ ȺǏǎǖȺ
ȺǎǇƿıİǔǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮǌƾȺĲĲǑǍǆ
Ʃǆǋǈǎ
İǌĮǊǊǊĮǉĲǈǉǙǌ
İȺǈǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǙǌ
įǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲĲǔǌ,
ĮǌİǍƾ
ƾǏĲǆĲǔǌ ĮȺǗ Ĳǆ
ǆ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĲĮ Ĳǆǐ ƩƪƬ, ǋİİ

īƿĳǑǏĮ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ ǋİĲĲĮǍǘ Ĳǔǌ ƪȺǈǒİİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ Ĳǆǐ
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“Res
sponsiblle entrep
preneurs
ship:
SMEs
s need ta
ailored instrume
i
ents”
Luc He
endrickx
Directo
or Enterprise Policy
cy and External Re
elations,
UEAPME Europe
pean Association of
o Craft,
Small and M
Medium-Sized Ente
erprises

UEAP
PME has been involved in CS
SR-related
activiities since man
ny years. For instance,
UEAP
PME is from th
he beginning an active
member of the Mu
ultistakeholder Forum
F
on
ablished in Octo
ober 2002
CSR, which was esta
he European Commission
C
to promote
by th
innovvation, transpare
ency and conve
ergence of
CSR p
practices.
n speaking abo
out CSR, we prefer
p
the
When
term “responsible entrepreneurshi
e
ip”, as it
dividual entrep
preneurial
assocciates the ind
drive and attitude necessary
n
for creating and runn
ning
mall business with
w
a wider sense of soc ietal
a sm
respo
onsibilities that are often parrt of the persoonal
value
es of the SME ow
wner-manager.
onsible entrep
preneurship means
m
running
g a
Respo
busin
ness in a wa
ay that enha
ances its possitive
contrribution to socciety whilst minimising
m
negaative
impaccts on people and
a
the environment This is how
smalll entrepreneurs interact with th
heir stakeholderss on
aily basis: cusstomers and business partn
ners,
a da
emplo
oyees, the locall community and
d the environmeent.
SMEss have a privileged positio
on towards soocial
respo
onsible entreprreneurship due
e to their typ
pical
chara
acteristics. The
e internal orga
anisation is moostly
inform
mal. Social ressponsible beha
aviour of SMEss is
perfo
ormed mostly in local or re
egional framew
work
condiitions, whilst the internatio
onal operation of
multinationals make
es it possible for them to eearn
e for increasing social stan
ndards in foreeign
praise
produ
uct locations.
It is primarily SMEs that lay the ecconomic and soocial
dation, due to
t
their consttant training and
found
emplo
oyment efforts (¾ of employment in Euroope).
Socia
al responsible be
ehaviour of SME
Es has a compleetely
differrent form from that of large en
nterprises, and this
requires a suitable methodology.
m
The considerable le
egislative framework on CSR
R in
e already oblige
es enterprises to
t act in a soccially
place
respo
onsible way. Mo
oreover, fulfilling
g legal expectattions
is alsso an importantt contribution to
o social responssible
behavviour, as SMEs have limited financial and hum
man
resou
urces and do not
n have the po
ossibility to "avvoid"
legislation.
CSR concerns activities
a
that go beyond sim
mple
As C
comp
pliance with existing law, it iss more difficultt for
SMEss to be socially responsible
r
in co
ountries with

higher levels
of
social
legislation.
Therefo
ore, all measurees to strengthen CSR
can only be of a volunttary nature.
The CSR concept mustt be integrated within
very concrete
c
and useful manage
ement
tools, tailored
t
to the eenterprise. CSR
R must
improve
e the activities oof the enterprisse and
give answers to
real experiienced
shortccomings,
desired
difficultties,
improve
ements that the entreprreneur
conside
ers useful for hiis enterprise. A social
responsible entrep
preneur is a bettter, more succcessful
enttrepreneur. CS
SR must be part of the daily
management, of the strategicc objectives of
o the
ement
entterprise; it mustt contribute to a better manage
(in the broad sense) of the enterpprise.
The
e fact that therre is interest in CSR is an indication
of the
t important position
p
the entrrepreneur occup
pies in
pre
esent-day societty. This positionn has become all
a the
mo
ore crucial as company stakehholders have be
ecome
org
ganised, have acquired a poweer of expression and
are
e now recognised.
The
e entrepreneur is expected too behave respon
nsibly,
as are all other social groups andd stakeholders. CSR
C
is
erefore not a systematic reminding to
o the
the
enttrepreneur of his responsibiliities, but offerrs the
enttrepreneur a framework foor structuring and
inte
erpreting the responsibility
r
th
that the busine
ess is
ado
opting.
mands
In the last years, there have beeen repeated dem
for a reliable testt for CSR. Entrrepreneurs are partly
judged on the extent
e
to whicch they succe
eed in
manifesting their responsible beehaviour. SMEss that
plicitly adhere to their sociaal responsibility
y will
exp
perrsonally guaranttee it. SMEs do not always hav
ve the
stru
ucture, means
s and readineess to subm
mit to
exp
pensive audit procedures. CSR ttherefore may not
n be
limited to expens
sive administrattive procedures and
purrely formal processes. On the contrary: the
enttrepreneur’s personal responsiibility and his formal
f
responsibility as an entrepreneuur coincide. In
n SME
omic relationshhips are also human
h
bussinesses, econo
rela
ationships.

More info:
p://www.ueapm
me.com/spip.phpp?rubrique62
http

īƿĳǑǏĮ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ ǋİĲĲĮǍǘ Ĳǔǌ ƪȺǈǒİİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ Ĳǆǐ
Ĳ ƮǎǈǌǔǌǁĮǐ | www.csring reece.gr



Capital Link Forum

...your link with the global investment community

Calendar of Events

Annual
3 rdGlobal
Derivatives Forum
Thursday, September 8, 2011 - New York City
Today’s global derivatives markets are growing increasingly complex and sophisticated making it more important than ever to keep informed about trends
and developments. The Capital Link Global Derivatives Forum provides a comprehensive review on the development, risk management, utilization and
outlook of energy, commodities, credit , foreign exchange and equity derivatives.

Greek IR Awards
October 2011 - Athens, Greece
The IR Awards, which Capital Link introduced in Greece in 2003, are organized annually with the support of major domestic and international capital
markets related organizations. The objective is to identify and acknowledge companies and individuals who follow high standards of Corporate Governance,
Financial Disclosure and Investor Relations. Also, to raise the profile of the function of Investor Relations and contribute to its development in Greece. The
Awards are based on nominations and voting by a Committee of 34 market participants from different segments of the market. (Capital Link is not part of the
Committee). The collection and tabulation of the nominations is conducted by DELOITTE and the Law Office of Dr. Tsibanoulis & Partners.

th Annual
4Invest
in International Shipping & Marine Services Forum - London
Thursday, October 6, 2011 - London
The Forum, which is organized in cooperation with the London Stock Exchange, aims to provide investors with a comprehensive review and outlook of the
various shipping markets and to raise the profile of shipping among the UK and wider-European investment communities. The Forum’s target audience
includes institutional investors and analysts, financial media, financial advisors, financial planners and stock brokers.

Annual
13 thInvestor
Forum - Greece
Wednesday, December 7, 2011 - New York City
The Invest in Greece Forum, has been established as the main event that updates US investors on the developments, trends and outlook of the Greek
economy, capital markets, stock market and its listed companies and presents the latest business and investment opportunities in Greece and the wider
region. The Forum is organized under the auspices of the Ministry of Economy, Competitiveness and Shipping of Greece and in cooperation with the New
York Stock Exchange, which also hosts the ‘Greek Day' at NYSE with the Minister and the CEOs of the NYSE listed companies ringing the Closing Bell.

rd Annual
3Greek
Shipping Forum
Accessing Capital in Today's Markets
Wednesday, February 29, 2012 - Athens, Greece
The Forum discusses the current trends in the shipping, financial and capital markets and focuses on the various alternatives for capital raising among
public and private shipowners. Also, how to manage risk in today's global and highly volatile market environment. The target audience is the Greek shipping
community, with listed and private companies, as well as members of the financial and investment communities.

Annual
6 thInvest
in International Shipping Forum - New York
Monday, March 19, 2012 - New York City
This is an investor focused event held annually in New York where the world’s most influential CEO level executives of US and Foreign listed shipping
companies gather and examine the macroeconomic issues that are shaping international shipping and further provide investors with a comprehensive
review and outlook of the various shipping markets right after the companies’ annual results. It aims to enhance the information flow between investors and
shipping companies and increase the awareness of shipping to a wide investor audience.

th Annual
11 Closed-End
Funds and Global ETFs Forum
Wednesday, April 25, 2012 - New York City
Now in its 11th year, the Capital Link Closed-End Funds & Global ETFs Conference has become a "must go" event for registered investment advisors, fund
managers, private bankers, retail and institutional brokers, financial media and closed-end funds and ETF sponsors. Created for financial advisors and other
wealth management professionals who want access to sophisticated strategies that suit their high-end clientele. The Forum also provides excellent
opportunities for quality interaction and networking with a highly targeted audience of wealth management professionals.

Capital Link - New York - London - Athens
New York - 230 Park Avenue, Suite 1536, New York, NY, 10169 Tel.: +1 212 661 7566 Fax: +1 212 661 7526
London - Longcroft House,2-8 Victoria Avenue, London, EC2M 4NS, U.K Tel. +44(0) 203 206 1320 Fax. +44(0) 203 206 1321
Athens - 40, Agiou Konstantinou Str, Suite A 5, 151-24 Athens, Greece Tel. +30 210 6109 800 Fax +30 210 6109 801

www.capitallink.com
www.capitallinkforum.com
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Ƭ ƪƷƧƭƵƭƭƮƬ ƮƳƭƭƱƻƱƭƮƬ ƪƸĬƸƱ
ƱƬ ƷƳƸ
ưƧƱ
ƱƭƧƷƧƮ
ƮƪƭƳƸ ƭƩ
ƩƵƸưƧƷƳ
Ƴƶ

Ƴ Ʃǆ
ǆǋǀĲǏǆǐ ưĮǌǈĮ
ĮĲƾǉǆǐ, ǎǈǉǎǌǎǋ
ǋǎǊǗǄǎǐ, İȺǈǒİǈǈǏǆǋĮĲǁĮǐ, ƿǒǎǌ
ǌĲĮǐ ıĮǏƾǌĲĮ ǒǏǗǌǈĮ İǋȺİǈǏǁǁĮ ıĲǎǑǐ Ĳǎǋİǁǁǐ Ĳǆǐ
ǎǈǉǎǌǌǎǋǁĮǐ, Ĳǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ Ĳǆǐ İǌƿǏǄİǈĮǐǐ ǉĮǈ ǆ ıǘǅǑǄǗ
Ǘǐ ĲǎǑ ƪǊƿǌǆ ƷĮǄǔǌǁįǆ ưĮǌǈ
ǌǈĮĲƾǉǆ, ǊǎǄǎĲƿƿǒǌǈįĮ,
İǑĮǈı
ıǇǆĲǎȺǎǈǆǋƿǌǎǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ ĮǏǒƿǐǐ ȺǎǑ İǁǌĮǈ ıǑ
ǑǌǙǌǑǋİǐ ǋİ Ĳǆǌ
Ĳ
ƪĲĮǈǏǈǉǀ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀ
Ʈ
ƪǑǇǘǘǌǆ, ĮȺǎĳƾıǈıĮ
Įǌ ǌĮ
ıǑıĲǀıǎǑǌ Ĳǎ ưĮǌǈĮĲƾǉİǈǎǌ ƢįǏǑǋ
ǋĮ ǉĮǈ ǌĮ ȺǏǎı
ıĳƿǏǎǑǌ Ĳǈǐ ǑȺǆ
ǆǏİıǁİǐ ĲǎǑǐ ȺǏ
Ǐǎǐ ǗĳİǊǎǐ Ĳǆǐǐ ǉǎǈǌǔǌǁĮǐ ĲǎǑ
Ǒ Ĳƿǔǐ
Ʃǀǋǎ
ǎǑ ƮǎǏǙǌǆǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ İǑǏǘĲİǏǆǐ ȺİǏǈǎǒǀǐ, ǋƿıĮ ĮȺǗ Ĳǆǌ ĮǌƾȺĲĲǑǍǆ ȺǏǎǄǏĮǋǋƾ
ƾĲǔǌ, Ĳǆǌ ȺĮǏǎǒǒǀ ǑȺǆǏİıǈǙǌ ǉĮǈ
ǉ Ĳǆǌ
ǋǃĮıǆ ǄǈĮ Ĳǆǌ ȺǏǎıĲĮıǁĮ
ȺĮǏƿǋ
Ⱥ
ǉĮǈ ǑǈǎǇƿĲǆıǆ
Ǒ
ǃǈǔı
ıǈǋǗĲİǏǔǌ ǋǎǏĳ
ĳǙǌ ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ.
Ʒǎ ư
ưĮǌǈĮĲƾǉİǈǎǌ ƢįǏǑǋĮ
Ƣ
İǁǌĮǈ ƿǌĮǐ ưƮƳ, ǋİ ıǉǎȺǗ Ĳǎǌ İǌ
ǌĲǎȺǈıǋǗ ǉĮǈ Ĳǆ
Ĳ įǈİǇǌǎȺǎǁǆııǆ Ĳǔǌ ıǑǄǉǏ
ǏǈĲǈǉǙǌ
ȺǊİǎǌǌİǉĲǆǋƾĲǔǌ Ĳǆǐǐ ƮǎǏǙǌǆǐ ǋƿıǔ
ǔ ǉǎǈǌǔǌǈǉǙǌ, Į ǌĮȺĲǑǍǈĮǉǙǌ ǉĮ
Įǈ ȺǎǊǈĲǈıĲǈǉǙǌ įǏƾıİǔǌ.
į
Ƴǈ ǉǎǈǌǔǌǈǉƿǐ įǏƾıİǈǐ
į
ĲǎǑ ǈįǏǘ
ǘǋĮĲǎǐ ǑǊǎȺǎǈǎǘ
ǘǌĲĮǈ ǋİ Ĳǆ ıǑǌ
ǌİǏǄĮıǁĮ ƾǊǊǔǌ ĳǎǏƿǔǌ:
x
ƶǑǌİǏǄƾǅİİĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ ƭİǏ
Ǐƾ ưǆĲǏǗȺǎǊǆ ưİııǆǌǁĮǐ ǉĮǈ ǋƿıǔ ĲǎǑ ƷĮ
ĮǋİǁǎǑ ƧǏǔǄǀǐ ƟȺǎǏǔǌ ưİıı
ıǀǌǈǔǌ
ĭǎǈĲǆ
ǆĲǙǌ İǉȺǊǆǏǙǌİǈ ǉǎǈǌǔǌǈǉǗ ǉĮǈǈ ĳǈǊĮǌǇǏǔȺǈǉǗ ƿǏǄǎ.
ƶǑǌİǏǄƾǅİİĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ Computer Acaademy ǉĮǈ ȺĮǏƿǒİǈ Ĳǎ Arriston Test (ttest İȺĮǄǄİǊǋĮ
x
ĮĲǈǉǎǘ
ȺǏǎı
ıĮǌĮĲǎǊǈıǋǎǘ) ıĲǎǑǐ
ı
ǋĮǇǆĲƿǐ Ĳǆǐ
Ĳ ƶǒǎǊǈǉǀǐ ưǎǎǌƾįĮǐ īǑǋǌĮıǁǎ
ǎǑ-ƯǑǉİǁǎǑ ƮǎǏǙǌǆǐ
x
ƨǏĮǃİǘİǈ ĲǎǑǐ
Ĳ
ǋĮǇǆĲƿǐ Ĳǎ
ǎǑ ƯǑǉİǁǎǑ ƮǎǏǙ
Ǚǌǆǐ ȺǎǑ ȺƿĲǑǒ
ǒĮǌ ıĲĮ Ƨ.ƪ.ƭ. ǉĮǈ
ǉ ĲĮ Ʒ.ƪ.ƭ.
x
ƶǑǋǋİĲƿǒİİǈ ıĲǆǌ ƹǏǈıĲǎǑǄ
ǄİǌǌǈƾĲǈǉǆ ƪǎǏĲĲĮǄǎǏƾ ıĲǆǌ ƮǎǏǙǌǆ.
x
ƶĲĮ ȺǊĮǁı
ıǈĮ Ĳǆǐ ıǘǌįİıǆ
ǆǐ ĲǎǑ ȺǎǊǈĲǈıǋ
ǋǎǘ ǋİ Ĳǎǌ ĮǇǊ
ǊǆĲǈıǋǗ įǈǎǏǄĮǌǙǌİǈ ǈıĲǈǎȺǊǎǕǕǉǗ įǈǀǋİǏǎ ĮǌǎǈǒĲǀǐ
ǇĮǊƾı
ııǆǐ ıĲǎ ưİıı
ıǆǌǈĮǉǗ ǉǗǊȺǎ.
Ƴǈ ĮǌĮȺĲǑǍǈĮǉƿƿǐ ȺǏǎǎȺĲǈǉƿǐ ĲǎǑ ǈįǏǘǋĮĲǎǐǐ ǑǊǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ǋİ ǋǈĮ ıİǈǏƾ įǏƾıİǔǌ ǋİ ĲĲǎȺǈǉǎǘǐ ǉĮǈ įǈǈİǇǌİǁǐ
ǎǏǄĮǌǌǈıǋǎǘǐ:
ƶİ ıǑǌİǏǄǄĮıǁĮ ǋİ Ĳǈǐ ƴǏİİıǃİǁİǐ Ĳǆǐ ƭĲĮǊǊǁĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ īĮǊ
x
ǊǊǁĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ ǑȺ
ȺǎıĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ ƨƨǎǑǊǀǐ Ĳǔǌ ƪǊǊ
Ǌǀǌǔǌ,
ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǁǆıİ Ĳǎ 1ǎ ƩǈİǇǌƿǐ ƶǑǌ
ǌƿįǏǈǎ «ƭıĲǎǏǈǉǀ
ǀ ưǌǀǋǆ & Ƴǈǉ
ǉǎǌǎǋǈǉǀ ƧǌƾȺĲǑǍǆ», ǋİ ıǉǎȺǗǗ Ĳǆǌ ĮǍǈǎȺǎǁǆı
ıǆ Ĳǆǐ
ȺǎǊǈĲĲǈıĲǈǉǀǐ ǉǊǆǏǎǌǎ
ǎǋǈƾǐ Ĳǆǐ ƮǎǏǙǌ
ǌǆǐ ǔǐ ǋǎǒǊǗǐ ǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀǐ Įǌƾ
ƾȺĲǑǍǆǐ Ĳǆǐ ȺİǏ
Ǐǈǎǒǀǐ.
x
ƶǑǌİǏǄƾıĲĲǆǉİ ǋİ Ĳǆǌ Ha
ay Group ıĲǎ Ⱥ
ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ «ưİǊǊǎǌĲǈǉǎǁ ƬǄƿĲ
Ĳİǐ», ǋİ ıǉǎȺǗǗ Ĳǆǌ İǉȺǗǌǆıǆ
ǆ İǌǗǐ
ıĲǏĮĲĲǆǄǈǉǎǘ ǉĮǈ İȺǈǒİǈǏǆıǈĮǉǎǘ ıǒ
ǒİįǁǎǑ Ĳǎ ǎȺǎǁǎ ǉǈǌǀǇǆǉİ Ⱥƾǌǔ
ǔ ıİ įǑǎ ƾǍǎǌİ
İǐ: Į) Ĳǆǌ ĮǌƾįįİǈǍǆ Ĳǆǐ ȺǎǊǈĲǈı
ıĲǈǉǀǐ
ǉǊǆǏǎ
ǎǌǎǋǈƾǐ Ĳǆǐ ƮǎǏ
ǏǙǌǆǐ ǉĮǈ ǃ) Ĳǆǌ ĮǍǈǎȺǎǁǆıǀ Ĳǆ
ǆǐ ǋİ ıĲǗǒǎ Ĳǆǌ
ǌ İǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ĲǎȺǈǉǀǐ
Ĳ
ǉǎǈǌǔǌǁĮĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ǎǈǉǎǌ
ǌǎǋǁĮǐ.
x
ƴǏǎǉǀǏǑǍİİ ĮǌǎǈǉĲǗ įǈĮǄ
ǄǔǌǈıǋǗ ǄǈĮ Ĳǆ
ǆǌ İǉȺǗǌǆıǆ ǎǊǎǉǊǆǏǔǋƿǌǆǐ
ǎ
ǐ ǋİǊƿĲǆǐ ǆ ǎǎȺǎǁĮ ĮĳǎǏǎǘıİİ ıĲǆ
ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉǀ İǌǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ ĮǏǒĮǈǎǊǎǄǈǉǙǌ, ǈıĲǎǏǈǈǉǙǌ, ǇǏǆıǉİǑĲĲǈǉǙǌ ǉĮǈ ĲǎǑǏǈı
ıĲǈǉǙǌ ǒǙǏǔǌ Ĳǆǐ ƮǎǏǙǌǆǐ ıİ
ı ƿǌĮ
İǌǈĮǁǎ
ǎ ƴǎǊǈĲǈıĲǈǉǗ ƴƾ
ƾǏǉǎ.
Ƴǈ Ⱥǎ
ǎǊǈĲǈıĲǈǉƿǐ įǏƾ
ƾıİǈǐ ĲǎǑ ǈįǏǘǋ
ǋĮĲǎǐ ƿǒǎǑǌ ıǉǉǎȺǗ Ĳǆ įǈĮǒǏǎǌǈǉǀ ĮǌƾįİǈǍǆ Ĳǆǐ ȺǎǊǈĲǈıĲǈǉǉǀǐ ǉǊǆǏǎǌǎǋǈƾ
ƾǐ Ĳǆǐ
ƮǎǏǙ
Ǚǌǆǐ:
ƶǑǌİǏǄƾǅİİĲĮǈ ǋİ Ĳǎ ƮƿǌĲǏ
x
Ǐǎ ƪǏİǘǌǆǐ Ĳǆǐǐ ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ ƯĮǎ
ǎǄǏĮĳǁĮǐ Ĳǆǐ ƧǉĮįǆǋǁĮǐ ƧǇǆǌǙ
Ǚǌ ǉĮǈ ȺǏĮǄǋĮĲĲǎȺǎǈİǁ
İǉįǆǊǊǙıİǈǐ ȺǎǊǈĲǈıĲĲǈǉǎǘ ǒĮǏĮǉĲǀǏĮ
Į, ǉĮǇǙǐ İȺǁıǆǐǐ ȺǏǎǃĮǁǌİǈ ǉĮǈ ıİ ǉǎǈǌǀ ƿǉįǎı
ıǆ ĲǗǋǎǑ ǋİ ĮǌǌƿǉįǎĲǎ ǑǊǈǉǗ ĮȺǗ
Į ĲĮ
ǒİǈǏǗ
ǗǄǏĮĳĮ Ĳǆǐ Įİǁǋ
ǋǌǆıĲǆǐ ƮǎǏǔǌĮ
ĮǁĮǐ ƯĮǎǄǏƾĳǎǑ
Ǒ īİǔǏǄǁĮǐ ƷĮǏı
ıǎǘǊǆ.
x
ƶǑǌİǏǄƾǅİİĲĮǈ ǋİ Ĳǎǌ And
drea Nanetti, ǉǉĮǇǆǄǆĲǀǐ ƨǑǅĮ
ĮǌĲǈǌǀǐ ǈıĲǎǏǁĮǐ ıĲǎ ƴĮǌİȺǈıĲ
ıĲǀǋǈǎ Ĳǆǐ ưȺǎ
ǎǊǗǌǈĮ,
İǏİǑǌǌǆĲǀǐ Ĳǔǌ ƪǌİĲĲǈǉǙǌ İǄǄǏƾĳǔǌ
ǌ ǉĮǈ ǒǏǎǌǈǉǙǌ ĲĮ ǎȺǎǁĮ ıǑǌįƿǎǌĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ ǈıĲǎǏǁĮ Ĳǆǐ ưİııǎǄİǁǎǑ (13ǎǐ - 15ǎǐ
ĮǈǙǌĮ
Įǐ). Ʒǎ ǁįǏǑǋĮ, ıİ ıǑǌİǏǄĮıǁĮ ǋİ Ĳǎ ƭǌıĲǈĲǎǘĲĲǎ ƨǑǅĮǌĲǈǌǙǌ ƪǏİǑǌǙǌ ĲǎǑ ƪǇ
Ǉǌǈǉǎǘ ƭįǏǘǋĮĲǎ
Ĳǎǐ ƪǏİǑǌǙǌ, İǍƿƿįǔıİ
ĲĮ ǃǈǃǊǁĮ ĲǎǑ Andre
ea Nanetti «ƠǄǄ
ǄǏĮĳĮ ƮǎǏǙǌǆǐǐ ǉĮǈ ưİǇǙǌǆǐ. ƧǌĮǅǀĲǆıǆ ǉĮǈ ǉǏǈĲǈǉǀ Ĳǔǌ įǘǘǎ ǉǘǏǈǔǌ ǎĳǇĮ
ĮǊǋǙǌ
ĲǎǑ Ʈ
Ʈǎǈǌǎǘ Ĳǆǐ ƨİǌİĲǁĮǐ (ƭƩƝ ǉĮǈ ƭƪƝ Įǈ.)».
ƶİ ıǑǌİǏǄǄĮıǁĮ ǋİ ĲĮ ƸȺǎǑǏǄİǁĮ ƴǎǊǈĲǈıǋ
x
ǋǎǘ & ƷǎǑǏǈıǋǎ
ǎǘ ǉĮǈ ƧǄǏǎĲǈǉǀǐǐ ƧǌƾȺĲǑǍǆǐ & ƷƷǏǎĳǁǋǔǌ ǉĮǈ ƾǊǊǎǑǐ
ƾ
ĳǎǏİİǁǐ, ǑȺǎıĲǀǏǈǍİ ƿǌǇİǏǋĮ
ƿ
ǉĮǈ ıǑǌ
ǌƿǃĮǊİ ıĲǆ ıǑǄǄǄǏĮĳǀ ǉĮǈ ıĲǆǌ
ǌ İȺǈǋƿǊİǈĮ ĲǎǑ ǑǊǈǉǎǘ ıǒİĲǈǉƾƾ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺǎǃǎǊ
Ǌǀ ĲǎǑ
ĳĮǉƿƿǊǎǑ ǑȺǎǓǆĳǈǗĲĲǆĲĮǐ, İǉ ǋƿǏǎǑ
Ǒǐ Ĳǆǐ ƮǎǏǙǌǆǐǐ, ıǑǌĲǎǌǁǅǎǌĲĮ
Įǐ ǗǊǎǑǐ ĲǎǑǐ İǋȺǊİǉǗǋİǌǎǑǐ
İ
ĲǎȺǈǉǎǘǐ ĳǎǏİǁǐ, ǄǈĮ
Ĳǆǌ Į
ĮǌƾįİǈǍǆ Ĳǆǐ ȺǎǊǈĲǈıǋǈǉǀǐ
Ⱥ
ĮǍǁǁĮǐ Ĳǆǐ ưİıǎǄİİǈĮǉǀǐ ƩǈĮĲǏǎĳ
ĳǀǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ İǄǄ
ǄǏĮĳǀ Ĳǆǐ ıĲǎǎǌ ƧǌĲǈȺǏǎıǔȺİİǑĲǈǉǗ
ƮĮĲƾǊǊǎǄǎ Ĳǆǐ ƟǑǊǆǐǐ ƴǎǊǈĲǈıĲǈǉǀǐ ƮǊǆǏǎǌǎǋǈƾǐ
Ʈ
Ĳǆ
ǆǐ ƧǌǇǏǔȺǗĲǆĲĮ
Įǐ Ĳǆǐ Unesco ǉĮǈ Ĳǆǌ ĮǌĮǉǀǏǏǑǍǆ Ĳǆǐ ƮǎǏǙǌ
ǌǆǐ ıİ
ƪǋǃǊǆǋĮĲǈǉǀ ƮǎǈǌǗĲĲǆĲĮ. Ƭ ĮȺǗĳĮı
ıǆ Ĳǆǐ Unesco İǁǌĮǈ ıǆǋĮǌĲǈǉǀ
ǀ Ǘǒǈ ǋǗǌǎ ǄǈĮ Ĳǆǌ
Ĳ ĮǌĮǄǌǙǏǈıǆǆ Ĳǆǐ ıȺǎǑįĮǈǗ
ǗĲǆĲĮǐ
ĲǎǑ įǈĮĲǏǎĳǈǉǎǘ ǋǎ
ǎǌĲƿǊǎǑ ǉĮǈ Ĳǆ
ǆǐ ǈıĲǎǏǁĮǐ ǉĮǈǈ Ĳǆǐ ȺĮǏƾįǎıǆǐ ȺǎǑ ĮǑĲǗ ȺİǏǈǉǊİǁİǈ,
Ⱥ
ĮǊǊƾƾ İȺǈȺǊƿǎǌ İȺİİǈįǀ ǆ
ǉǎǈǌǗ
ǗĲǆĲĮ Ĳǆǐ ƮǎǏǙǌǌǆǐ ǀĲĮǌ ĮǑĲǀ ȺǎǑ
Ⱥ İȺǈǊƿǒǇǆǉİ ǌĮ İǉȺǏǎıǔȺǀı
ıİǈ Ĳǆǌ ƪǊǊƾįĮ.

īƿĳǑǏĮ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ ǋİĲĲĮǍǘ Ĳǔǌ ƪȺǈǒİİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ Ĳǆǐ
Ĳ ƮǎǈǌǔǌǁĮǐ | www.csring reece.gr
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«ƪ
ƪƯƯƬƱƭƮƧ
Ƨ ƴƪƷƵƪƯ
ƯƧƭƧ: Ƭ ƪĲĮĮǈǏǈǉǀ Ʈǎǈǌǌǔǌǈǉǀ ƪǑǇǘ
ǘǌǆ ıĲǏĮĲǆ
ǆǄǈǉǀ İȺǈǊǎǄ
Ǆǀ»
ƵƾǌǈĮ ƶǎǑǊƾǉǆ
ƶǎ

Ƨǌ. ƩǈİǑǇ
ǇǘǌĲǏǈĮ ƪĲĮǈǏǈǉǀǐ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƪǑǇǘǌǌǆǐ & Ʃǆǋǎıǁǔǌ ƶǒ
ǒƿıİǔǌ
ƣǋǋǈǊǎǐ ƪǊǊǆǌǈǉƾ ƴİĲ
ĲǏƿǊĮǈĮ

īǈĮ
Į ĲĮ ƪƯƯƬƱ
ƱƭƮƧ
ƴƪ
ƪƷƵƪƯƧƭƧ
ǆ
ƪĲĲĮǈǏǈǉǀ Ʈǎǈǌǔ
ǔǌǈǉǀ
ƪǑ
ǑǇǘǌǆ
ıǑǌįƿƿİĲĮǈ
ƾǏ
ǏǏǆǉĲĮ
ǋİ
Ĳǆǌ
ƿǌ
ǌǌǎǈĮ Ĳǆǐ ǃǈǙı
ıǈǋǆǐ
Įǌ
ǌƾȺĲǑǍǆǐ
ǉĮǈ
ǊİİǈĲǎǑǏǄİǁ
ı
ıĲǆǌ
ȺǏ
ǏƾǍǆ
ǔǐ
ıĲǏĮĲĲǆǄǈǉǀ İȺǈǊǎǄǀ
ǀ ǉĮǈ ǔǐ ǋǈĮ İȺƿǌįǑıǆ ȺǎǑ
įǆǋǈǎ
ǎǑǏǄİǁ ıĲĮǇİǏǗĲĲİǏİǐ ǃƾıİǈǐ ǄǈĮ
Į Ĳǆǌ ĮǌƾȺĲǑǍǆ
ǆ ǉĮǈ
Ĳǆǌ ǉǉİǏįǎĳǎǏǁĮ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ.
ƴǈıĲİİǘǎǑǋİ ǗĲǈ ǆ ƪĲĮǈǏǈǉǀ Ʈǎǈǌǔ
ǔǌǈǉǀ İǑǇǘǌǆ ƿǒİǈ
ǇİĲǈǉǉǗ ĮǌĲǁǉĲǑȺǎ ıĲǆǌ
ı
ǉǎǈǌǔǌǁĮ, ǗĲĮǌ İĳĮǏǋǗǅǅİĲĮǈ
ıǑıĲǆǋĮĲǈǉƾ
ǉĮǈ
ıǑǄǉİǉǏǈǋƿƿǌİǐ
ĮǉǎǊǎǑǇİǁǁ
ȺǏǎĲİİǏĮǈǗĲǆĲİǐ ǉĮǈ ıĲǗǒǎǑǐ, ȺǎǑ ĮǌĲĮȺǎǉǏǁǌǎǎǌĲĮǈ
ıĲǈǐ Ⱥ
ȺǏǎıįǎǉǁİǐ Ĳǆǐ ǉǎǈǌǔǌǁĮǐ.
ƶĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ ĮǑĲǗ
Ǘ ıǒİįǈƾǅǎǑǋİ,, ǑǊǎȺǎǈǎǘǋİ ǉĮǈ
ƾ ĮȺǗ įǏƾıİǈǐ, ĲǗıǎ ıĲǆǌ ƪǊǊǊƾįĮ
ıĲǆǏǁǅǎǑǋİ ǋǈĮ ıİǈǏƾ
į
Įǈ ǎ
Ǘıǎ ǉĮǈ ıĲǈǐ ƾǊǊİǐǐ ǒǙǏİǐ ȺǎǑ įǏĮıĲǆǏǈǎȺǎǈİǁĲĮ
ǎǐ. ƨĮıǈǉǀ ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ, İįǙ ǉĮǈ ĮǏǉǉİĲƾ
ƣǋǈǊǎ
ǒǏǗǌǈǈĮ, ĮȺǎĲİǊİǁ ǆ ıǑǋǃǎǊǀ ıĲǆǌ ĮǌƾȺĲǑǍǆ ǉĮǈ Ĳǆǌ
İǑǆǋİİǏǁĮ Ĳǔǌ Ĳǎ
ǎȺǈǉǙǌ ǉǎǈǌǔǌ
ǌǈǙǌ, ǋƿıĮ ĮȺǗ
ȺǏǔĲĲǎǃǎǑǊǁİǐ ȺǎǑ
Ǒ ĮȺİǑǇǘǌǎǌĲĮ
Įǈ ǉǑǏǁǔǐ ıĲĲǎǑǐ
ǉĮĲǎǁǁǉǎǑǐ Ĳǔǌ ǗǋǎǏ
Ǐǔǌ Ʃǀǋǔǌ ĲǎǑ
Ǒ ĬǏǈĮıǁǎǑ ǉĮǈ Ĳǆǐ
ƩǑĲǈǉǉǀǐ ĬİııĮǊǎǌǁǉǆ
ǆǐ.
ĭǏǎǌǌĲǁǅǎǑǋİ ǌĮ ǊĮ
ĮǋǃƾǌǎǑǋİ ǑȺǗ
ǗǓǆ Ĳǈǐ ǉǎǈǌǔǌǌǈǉƿǐ
ıǑǌǇǀǉİǐ, Ĳǈǐ ǈįǈĮ
ĮǈĲİǏǗĲǆĲİǐ ǉƾ
ƾǇİ ȺİǏǈǎǒǀǐ, Ĳǈǐ
ǀǐ ǉǎǈǌǔǌǁĮǐ ǉĮǈ ǋƿıĮ ĮȺǗ ƿǏİǑ
Ǒǌİǐ
ĮǌƾǄǉǉİǐ ǉƾǇİ ĲǎȺǈǉǀ
ǉǎǈǌǀ
ǀǐ ǄǌǙǋǆǐ ĮȺǗ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎ
ǎǈǎǘǌĲĮǈ ȺİǏǈǎįįǈǉƾ.
ƶǑǌİǏ
ǏǄĮǅǗǋĮıĲİ ǋİ ĲǎȺǈǉǎǘǐ ǉĮǈ ƾǊǊǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ ǉĮǈ
ǃİǃĮǁǁǔǐ ĮǍǈǎǊǎǄǎǘǋ
ǋİ Ĳǆǌ ĮȺǎĲİǊİİıǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮ ǉǉƾǇİ
įǏƾı
ıǆǐ ȺǎǑ ǑǊǎȺǎǈǎ
ǎǘǋİ.
Ʒǎ ƴ
ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ƪĲĮ
ĮǈǏǈǉǀǐ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƪǑǇǘǌǆǐ ĲǎǑ
ƳǋǁǊǎ
ǎǑ ıǒİįǈƾǅİĲĮǈ ǋİ
ǋ ǃƾıǆ Ĳǈǐ İǍǀǐǐ ǉĮĲİǑǇǘǌıİǈǐ:
x
x
x
x

ƠǋĳĮıǆ ıĲǈǐǐ İǑȺĮǇİǁǐ ǉĮǈ
ǉ
ĮıǇİǌƿıĲİİǏİǐ
ǉǎǈǌǔǌǈǉƾ ǎǋƾį
įİǐ
ƪȺƿǌįǑıǆ ıĲǎǑ
Ǒǐ ƾǍǈǎǑǐ Ĳǆǐ ǌƿĮ
Įǐ Ǆİǌǈƾǐ,
ƧǌƾįİǈǍǆ Ĳǔǌ ȺǑǊǙǌǔǌ Ĳǆǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ, ĲǎǑ
ȺǎǊǈĲǈıǋǎǘ ǉĮǈ ĲǎǑ ĮǇǊǆĲǈıǋǎǘ
ǘ
ưƿǏǈǋǌĮ ǄǈĮ Ĳǎ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌ

ƪǌįİǈǈǉĲǈǉƾ ǋİǏǈǉƿǐ
ǒĮǏĮǉĲǀǏĮ İǁǌĮǈ:
x
x

ĮȺǗ

Ĳǈǐ

įǏ
Ǐƾıİǈǐ

ǉǎǈǌǔǌǌǈǉǎǘ

Ƭ ȺǏǎıĳǎǏƾ ĲǏǎĳǁǋǔǌ
Ĳ
ıĲǈǐ ƾȺǎǏİǐ ǎǈǉǎǄƿǌǌİǈİǐ
ĲǎǑ ĬǏǈĮıǁǎǑ ǉĮĲƾ
ǉ
Ĳǆǌ ȺİǏǁǎįǎ Ĳǔǌ ǄǈǎǏĲǙǌ Ĳǔǌ
ƹǏǈıĲǎǑǄƿǌǌǔǌǌ ǉĮǈ ĲǎǑ ƴƾıǒĮ.
Ʒǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ įǔǏİƾǐ ȺİĲǏİǊ
ǊĮǁǎǑ ǇƿǏǋĮǌıǆ
ǆǐ ǀ
ǃİǌǅǁǌǆǐ ıİ Ⱥǎ
ǎǊǘĲİǉǌİǐ ǎǈǉǎǄƿǌİǈİǐ ǉĮǈ İǑȺĮ
ĮǇİǁǐ
ǉǎǈǌǔǌǈǉƾ ǎǋ
ǋƾįİǐ ǉĮǈ ǆ įǏƾıǆ «ƴ
ƴƾǋİ
ƮĮĲĮıǉǀǌǔıǆ»
», ǗȺǎǑ įǁǌİĲĮǈ ǆ įǑǌĮĲǗĲĲǆĲĮ
ǉĮǊǎǉĮǈǏǈǌǙǌ įǈĮǉǎȺǙǌ
į
ıİ ȺĮǈǈįǈƾ ĮȺǗ Ĳǈǐ ĲǎȺ
Ⱥǈǉƿǐ
ǉǎǈǌǔǌǁİǐ ĲǎǑ
Ǒ ĬǏǈĮıǁǎǑ ǉĮǈ Ĳǆǐ ƩǑĲĲǈǉǀǐ
ĬİııĮǊǎǌǁǉǆǐ.

x

x

Ƭ İȺǈǃǏƾǃİǑıǆ Ĳǔǌ ĮȺǗĳ
ĳǎǈĲǎǑǐ ƯǑǉİǁǔǌ
ǌ ĲǎǑ
ĬǏĮıǁǎǑ & Ĳǆ
ǆǐ ƩǑĲ. ĬİııĮǊǊǎǌǁǉǆǐ, ȺǎǑ ȺƿƿĲǑǒĮǌ
Ĳǆǌ İǈıĮǄǔǄǀ
ǀ ĲǎǑǐ ıĲǆǌ ĲǏǈĲĲǎǃƾǇǋǈĮ İǉȺĮǁį
įİǑıǆ.
ĭƿĲǎǐ, ǃǏĮǃİ
İǘǇǆǉĮǌ ıǑǌǎǊǊǈǉƾ 220 ĳǎǈĲǆĲĲƿǐ ǋİ
Ĳǆǌ ǑǓǆǊǗĲİǏ
Ǐǆ ǃĮǇǋǎǊǎǄǁĮ.
Ƭ ǒǎǏǆǄǁĮ ȺİĲǏİǊĮǁǎǑ
Ⱥ
ǇƿǏǋǋĮǌıǆǐ ıĲĮ ıǒ
ǒǎǊİǁĮ
Ĳǆǌ
ĲǎǑ
ĬǏǈĮı
ıǁǎǑ,
ǆ
İǌǌǁıǒǑıǆ
ǄǈĮ
ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǁǆ
ǆıǆ İǉȺĮǈįİǑĲǈǉǉǙǌ İǉįǏǎǋǙǌ ǉĮǈ ǆ
įǔǏİƾ İǉȺĮǈį
įİǑĲǈǉǎǘ ǑǊǈǉǎǘ..

ǎǑǋİ ǗĲǈ ĳƿĲǎǐ,, ĲĮ ƪƯƴƪ, ǔǐ ǋƿǊǎǐ
ƧǍǁǅǅİǈ ǌĮ ĮǌĮĳƿǏǎ
ĲǎǑ
Ǒ ƶǔǋĮĲİǁǎǑ ƪȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĲĮǐ Ʊƿǔǌ –ƶƪƱ, İǁǌĮǈ
ǒǎǏ
ǏǆǄǗǐ ĲǎǑ ƴĮǌ
ǌİǊǊĮįǈǉǎǘ įǈĮǄǄǔǌǈıǋǎǘ ƮƧƯƸ
ƸƷƪƵƬ
ƪƭƮ
ƮƳƱƭƮƬ ƪƴƭƹƪƭƭƵƬƶƬ ǉĮǈ ıĲǀǏǏǈǍİ Ĳǈǐ ȺǏǎıȺƾǇİǈİǐ
Ĳǔǌ
ǌ ǋĮǇǆĲǙǌ ĲǎǑ
Ĳ
1ǎǑ ƪƴƧ
ƧƯ ƪǊİǑıǁǌĮǐ, ȺǎǑ
ıǑǋ
ǋǋİĲİǁǒĮǌ ǋİ ĮǍǈǙıİǈǐ ıĲǎǌ İǌ ǊǊǗǄǔ įǈĮǄǔǌǈıǋ
ǋǗ.
ƪȺǁıǆǐ, ıǑǌİǒǁǅǎǌĲ
ĲĮǈ ǎǈ İǌƿǏǄİǈİǐǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮǌĮǃƾ
ƾǇǋǈıǆ
ǀǐ Ĳǔǌ ǉĮĲǎǁǉǔǌǌ Ĳǔǌ ǗǋǎǏǔǌ įǀǋǔǌ
į
Ĳǆǐǐ ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ ǅǔǀ
ǋİ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆı
ıǆ ƿǏǄǔǌ, ǗǗȺǔǐ ǆ ǉĮĲĮıǉİǑǀ
ĲĮǇǋǎǘ ıĲǎ Ʃǀǋǋǎ ƩƿǊĲĮ ǉĮǈ ǆ įǔǏİƾ
į
ǃǏİİĳǎǌǆȺǈĮǉǎǘ ıĲ
ǎǒǀ
ǀǋĮĲǎǐ ǉĮǇĮǏǈǗĲ
ĲǆĲĮ ıĲǎ Ʃǀǋǎ ƪǊİǑıǁǌĮǐ.
ƷĮ ƪƯƯƬƱƭƮƧ ƴƪ
ƪƷƵƪƯƧƭƧ ǑȺǎııĲǆǏǁǅǎǌĲĮǐ ǉĮ
Įǈ Ĳǆǌ
ǏǘĲİǏǆ ǉǎǈǌǔǌǁĮ, ǃǎǀǇǆıĮĮǌ Ĳǎ ƿǏǄǎ ưǆ
İǑǏ
ƮİǏ
ǏįǎıǉǎȺǈǉǙǌ ƳǏ
ǏǄĮǌǈıǋǙǌ –ưƮƮƳ İǁĲİ ǋİ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉƿǐ
İǌǈı
ıǒǘıİǈǐ (Unicef,, ƪƺƸƴƪ, Ʒǎ ƹĮĮǋǗǄİǊǎ ĲǎǑ ƴĮ
Įǈįǈǎǘ,
Acttion Aid, ƶǈǉǈĮ
ĮǏǁįİǈǎǌ ƢįǏǑǋǋĮ) İǁĲİ ǋİ įǔǏİƾ
į
ȺİĲĲǏİǊĮǁǎǑ ǇƿǏǋĮ
Įǌıǆǐ (ƭƴƧƴ ĬƪƳƷƳƮƳƶ, Ơǌǔıǆ
Ơ
ưİĲĲĮǌĮıĲǙǌ ƪǊǊƾį
įǎǐ, ƶǘǊǊǎǄǎǐ ««ƪƴƭƶƷƵƳĭƬ»).
Ƭ İĲĮǈǏİǁĮ ǀĲĮ
Įǌ İȺǁıǆǐ ǒǎǎǏǆǄǗǐ ıİ ȺǊǀǇǎǐ
Ⱥ
ȺĮǈįİǑĲǈǉǙǌ ȺǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ, ǗȺǔǐ ıĲǎǌ 17ǎ
İǉȺ
ƴĮǌ
ǌİǊǊǀǌǈǎ ĭǎǈĲǆĲǈǉǗ ƩǈĮǄǔǌǈıǋǋǗ, ıĲǆ ƩǈĮǃĮǊǉ
ǉĮǌǈǉǀ
ƶǑǌ
ǌįǈƾıǉİǓǆ Ʊƿǔ
ǔǌ ƪȺǈıĲǆǋǗǌǌǔǌ Ĳǆǐ ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ
ĭǎǈĲǆĲǈǉǀǐ Ơǌǔıǆ
ǆǐ ĭǑıǈǉǀǐ, ıĲǆǆǌ 6ǆ ưȺǈİǌƾǊ
Ǌİ Ĳǔǌ
ǙĲİǏǆǐ ƶǒǎǊǀǐ ƮĮǊǙǌ ƷİǒǌǙǌ
ǌ, ĲǎǑ
ĳǎǈĲǆĲǙǌ Ĳǆǐ ƧǌǙ
ǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ «ƟǄǎǌǆ īǏĮǋǋǀ» Ĳǆǐ ưƮƳ ƩƭƧƩ
ƩƵƧƶƬ
ȺǏǎ
ǉ.ƾ. ĮǊǊƾ ǉĮǈ ȺǎǊ
ǊǈĲǈıĲǈǉǙǌ ĳǎǏƿƿǔǌ ǉĮǈ İǉįǆǊǙ
Ǚıİǔǌ
ǑıİǁǎǑ
(ƮƿƿǌĲǏǎ Ʒİǒǌǈǉǎǘ ƴǎǊǈĲǈıǋǎǘ –ƨǈǎǎǋǆǒĮǌǈǉǎǘ ưǎǑ
ƶǘǏ
ǏǎǑ, ƠǉǇİıǆ Ed
dvard Munch –ư
ưǎǑıİǁǎ ƬǏĮǉǊİİǈįǙǌ,
ưİǄ
ǄƾǊǎǈ ƪǏǋǆǌİǑĲƿǐ –ưƿǄĮǏǎ ưǎǎǑıǈǉǀǐ ƧǇǆǌǙǌ)).
ƴĮǏ
ǏƾǊǊǆǊĮ ǋİ Ĳǈǐ İǌƿǏǄİǈİǐ ıİ ǉǉǎǈǌǔǌǈǉǗ İȺǁȺİį
įǎ, ĲĮ
ƪƯƯ
ƯƬƱƭƮƧ ƴƪƷƵƪƯƧƭƧ İȺİǌįǘǎǑǑǌ ıǑıĲǆǋĮĲǈǉƾ
ƾ ıĲǆǌ
ȺǏǎ
ǎıĲĮıǁĮ ĲǎǑ Ⱥİ
İǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ, ǋǋƿıĮ ĮȺǗ Ĳǆ įǈĮǏǉǀ
į
ǃİǊ
ǊĲǁǔıǆ Ĳǔǌ ȺİǏ
ǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǙǌ ĲĲǎǑǐ İȺǈįǗıİǔǌ,, ĮǊǊƾ
ǉĮǈ Ĳǆǌ ȺĮǏĮǄǔǄǀ
ǀ ĳǈǊǈǉǗĲİǏǔǌ ȺǏǎǐ Ĳǎ ȺİǏǈǃ
ǃƾǊǊǎǌ
ǎǕǗǌĲǔǌ, ıǘǋĳǔ
ǔǌĮ ǋİ Ĳǈǐ ĮǑıĲĲǆǏǗĲİǏİǐ İǑǏǔȺĮǕǉƿǐ
ȺǏǎ
ȺǏǎ
ǎįǈĮǄǏĮĳƿǐ.
īǈĮ Ĳǎ ƾǋİıǎ ǋƿǊ
ǊǊǎǌ, İıĲǈƾǅǎǑǋǋİ Ĳǆǌ ȺǏǎıǎǒǀ ǋĮǐ
ǎǑǐ Ĳǎǋİǁǐ ǗȺǎ
ǎǑ ǑȺƾǏǒİǈ ǋİİǄĮǊǘĲİǏǆ ǉǎǈǌ
ǌǔǌǈǉǀ
ıĲǎ
ĮȺĮ
ĮǁĲǆıǆ, ıĲǆ ǃİ
İǊĲǁǔıǆ Ĳǔǌ ȺȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǙǌ
ǌ ǋĮǐ
İȺǈį
įǗıİǙǌ ǉĮǈ Ĳǆǐǐ ıǑǌİǈıĳǎǏƾǐ ǋĮǐ ıİ ǇƿǋĮĲĮ
Į ƪƮƪ,
ıǑǋ
ǋǃƾǊǊǎǌĲĮǐ ǋİ
İ ĮǑĲǗǌ Ĳǎǌ ĲĲǏǗȺǎ ıĲǆ ǃǈǙıǈǋǆ
Įǌƾ
ƾȺĲǑǍǆ, ıĲǆǌ İǌ
ǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ǉǎǈǌǌǔǌǈǉǀǐ ĮǊǊǆǊİİǄǄǘǆǐ
ǉĮǈ įǈĮıĳƾǊǈıǆǐ ıǒƿıİǔǌ İǋȺǈıĲǎǎıǘǌǆǐ ǋİ Ĳǆǌ ĲǎȺǈǉǀ
Ĳ
ǌǔǌǁĮ ǉĮǈ Ĳǎ İǑǏǘĲİǏǎ ǉǎǈǌǔǌǈǉǉǗ ıǘǌǎǊǎ.
ǉǎǈǌ

īƿĳǑǏĮ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ ǋİĲĲĮǍǘ Ĳǔǌ ƪȺǈǒİİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ Ĳǆǐ
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ƴǏ
Ǐƾıǈǌǎ ưƾǏǉİĲǈ
ư
ǌǄǉ: ƶĲƾ
ƾıİǈǐ Ĳǔ
ǔǌ ƪǊǊǀǌ
ǌǔǌ ƮĮĲĮ
ĮǌĮǊǔĲǙ
Ǚǌ
& Ƴ ƵǗǊǎǐǐ Ĳǔǌ ƪȺǈǈǒİǈǏǀıİ
İǔǌ
īİǙǏǄǈǎǐ ƭ. ƧǑǊ
ǊǔǌǁĲǆǐ
ƮĮǇ
ǇǆǄǆĲǀǐ ǉĮǈ ƴǏǗİį
įǏǎǐ ƷǋǀǋĮĲǎǐ ưƾƾǏǉİĲǈǌǄǉ & ƪȺǈǉǎ
ǎǈǌǔǌǁĮǐ
ƳǈǉǎǌǎǋǈǉǉǗ ƴĮǌİȺǈıĲǀǋǈǎ ƧǇǆǌǙǌ
Ƨ

Ƭ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ įǏƾıǆ Ĳǔǌ
İĲĮǈǏǈǙǌ İǁǌĮǈ ǋǈĮ Ĳƾıǆ ȺǎǑ
ȺĮǏĮĲǆǏİǁĲĮǈ ĲĮ ĲİǊİǑĲĮǁĮ 30
ǒǏǗǌǈĮ ıĲǎ ǒǙǏǎ ĲǎǑ ǋƾǏǉİĲǈ ǌǄǉ.
ƶĲǎ įǈƾıĲǆǋĮ ĮǑĲǗ, ǆ ǉĮĲĮǌǗǗǆıǆ
ǋĮǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮǊǊǆǊİȺǁįǏǏĮıǆ
ǋİĲĮǍǘ İȺǈǒİǈǏ
Ǐǀıİǔǌ, ǉǎǈǌǔ
ǔǌǁĮǐ
ǉĮǈ ĲǎǑ ĳǑıǈǉ
ǉǎǘ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌǌĲǎǐ
ƿǒİǈ İǍİǊǈǒǇİǁ, İȺǎǋƿǌǔǐ ǉĮ
Įǈ ǎǈ
‘ȺǏƾıǈǌİǐ
ȺǎǊǈĲǈǉƿǐ’
Ⱥ
ƿǒǒǎǑǌ
ĮǊǊƾǍİǈ. ƠĲıǈ, ĮȺǗ Ĳǆǌ ĮǌƾȺĲĲǑǍǀ
ĲǎǑ ıĲǈǐ įİǉĮİĲǁİİǐ ’70 ǉĮǈ ’80
0, ǋİ İıĲǁĮıǆ ıİ
ıǑǄǉǉİǉǏǈǋƿǌĮ ȺİǏ
ǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉƾ ȺǏǎǃǊǀǋĮĲĮ
Ⱥ
ǗǗȺǔǐ
ĮĲǋǎ
ǎıĳĮǈǏǈǉǀ ǏǘȺĮǌıǆ ȺǎǑ ĮȺĮ
ĮıǒǎǊǎǘıĮǌ ǋ ǈǉǏǗ
Ĳǋǀǋ
ǋĮ Ĳǔǌ ǉĮĲĮǌĮǊǊǔĲǙǌ, ǉĮǈ įǏĮ
ĮıĲǆǏǈǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ
ǌǎǋǈǉǙǌ ǉĮǈ ĲİǒǌǈǉǉǙǌ ĲǋǆǋƾĲǔǌ Ĳǔǌ İĲĮǈǏǈǙǌǌ ǋİ
ıǉǎȺ
ȺǗ Ĳǆǌ ıǑǋǋǗ
ǗǏĳǔıǆ ǋİ Ĳǆ
ǆǌ ǌǎǋǎǇİıǁĮ, Ĳǎ
ȺǏƾı
ıǈǌǎ ǋƾǏǉİĲǈǌǄǉǉ ǄǌǙǏǈıİ ƾǌǇǆ
ǆıǆ ıĲǆǌ įİǉĮ
ĮİĲǁĮ
ĲǎǑ ’90. Ƭ ȺİǏǁǎį
įǎǐ ĮǑĲǀ ıǆǋĮ
ĮįİǘĲǆǉİ ĮȺǗ Ĳǆǌ
ĮǘǍǆ
ǆıǆ Ĳǆǐ ȺİǏǈǃĮ
ĮǊǊǎǌĲǈǉǀǐ İǑĮǈıǇǆĲǎȺǎǁǆıǆǐ ĲǎǑ
ǉǎǈǌǎ
ǎǘ, Ĳǆǌ Ǒǈǎ
ǎǇƿĲǆıǆ ǋǈĮǐ İǑǏİǁĮǐ Ǆǉƾ
ƾǋĮǐ
ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǙǌ Ⱥǎ
ǎǊǈĲǈǉǙǌ ȺƿǏĮǌ Ĳǆǐ ıǑǋǋǗǏĳǔ
ǔıǆǐ
ǋİ ĲĲǆǌ ǌǎǋǎǇİıǁĮ ǉĮǈ
ǉ Ĳǆǌ ĮǌƾȺĲǑǍǍǆ ĳǈǊǈǉǙǌ ȺǏǎǐǐ Ĳǎ
ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌ ȺǏǎǕǗǌǌĲǔǌ ĲĮ ǎȺǎǁĮ ıĲǗǒİǑĮǌ ıİ ǌƿĮ
Ĳǋǀǋ
ǋĮĲĮ Ĳǆǐ ĮǄǎǏƾǐǐ.
ƶİ Ǘ
ǗĲǈ ĮĳǎǏƾ Ĳǆǌ İǊǊǆǌǈǉǀ ĮǄǎǏƾ
ƾ, ȺĮǏĮĲǆǏİǁĲĮ
Įǈ ĲĮ
ĲİǊİİǑĲĮǁĮ ǒǏǗǌǈĮ ǋǈĮ
ǋ ĮǘǍǆıǆ Ĳǔ
ǔǌ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǈǉǙǌ
įǏƾı
ıİǔǌ ȺǎǑ ĮǌĮ
ĮǊĮǋǃƾǌǎǑǌ ǎǈ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ǉĮǈ
ȺǎǊǊǊƿǐ
ǇİıȺǁǅǎǑǌǌ
ȺİǏǈııǗĲİǏ
Ǐǎ
ǀ
ǊǈǄǗĲĲİǏǎ
Ǎİǉƾ
ƾǇĮǏǎǑǐ ȺİǏǈǃĮǊǊǊǎǌĲǈǉǎǘǐ ıĲǗǒǎǑǐ ǔǐ ǋƿǏǎǐ Ĳǆǐ
İĲĮǈǏ
Ǐǈǉǀǐ ıĲǏĮĲǆǄǈǉǀǐ, ǗȺǔǐ ĮȺ
ȺǎĲǑȺǙǌǎǌĲĮǈ ıĲǈǐ
İĲǀı
ıǈİǐ ĮǌĮĳǎǏƿǐ ȺǎǑ ĮǌĮǏĲǙǌĲĮǈ. Ƭ Ĳƾıǆ Į
ĮǑĲǀ
ĮǌĲĮ
ĮǌĮǉǊƾ ƿǌĮǌ İǑ
ǑĮǈıǇǆĲǎȺǎǈǆǋƿƿǌǎ ǉĮĲĮǌĮǊǔĲǀ
ǀ, ǎ
ǎȺǎǁǎǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ ĮȺ
ȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ ǋǈĮǐ
ȺĮǌİİǊǊĮįǈǉǀǐ İǏİǑ
Ǒǌƾǐ ǆ ǎȺǎǁĮ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǈǀǇ
Ǉǆǉİ
ĮȺǗ Ĳǎ İǏǄĮıĲǀǏ
Ǐǈǎ ǋƾǏǉİĲǈǌǄǉ ĲǎǑ Ƴǈǉǎǌǎǋ ǈǉǎǘ
ƴĮǌİİȺǈıĲǆǋǁǎǑ ƧǇǆ
ǆǌǙǌ ALARM ıİİ ıǑǌİǏǄĮıǁĮ ǋİİ Ĳǎ
ƮƿǌĲĲǏǎ ƧİǈĳǎǏǁĮǐ CSE ıİ ȺĮǌİǊǊ
ǊĮįǈǉǗ įİǁǄǋĮ 706
ǉĮĲĮ
ĮǌĮǊǔĲǙǌ:
Ĳǆǐ
Ƨ)
ȺǈıĲİǘİǈ
ıĲĲǆǌ
ĮȺǎĲİǊİı
ıǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮ
ȺǏǎı
ıǔȺǈǉǀǐ ĲǎǑ įǏƾıǆǐ ǉĮǈ ĮǌĮǊĮǋǃƾǌİǈ įǈƾĳǎǎǏİǐ
ȺǏǔĲǎǃǎǑǊǁİǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ
Ĳ ȺǏǎıĲĮıǁĮ ĲǎǑ
Ĳ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌǌĲǎǐ,
ǗȺǔǐ ĮǌĮǉǘǉǊǔıǆ
ǆ (85% ĲǎǑ
Ǒ įİǁǄǋĮĲǎǐ) ǉĮǈ
ıǑǋǋ
ǋİĲǎǒǀ ıİ ıǑǊǊǊǎǄǈǉƿǐ İǌƿǏǄİǈİİǐ Ⱥ.ǒ. ǉĮǇĮǏǈı
ıǋǗǐ
ĮǉĲǙ
Ǚǌ (15% ĲǎǑ įİǁǄǋĮĲǎǐ).
ƨ) ĮǄǎǏƾǅİǈ ĳǈǊǈǉǉƾ ȺǏǎǐ Ĳǎ ȺİİǏǈǃƾǊǊǎǌ ȺǏǎǕǗǗǌĲĮ
(68%
% ĲǎǑ įİǁǄǋĮĲǎǐǐ),
ī) ȺĮǏĮǉǎǊǎǑǇİǁ ǉĮ
ĮĲĮǒǔǏǁıİǈǐ ǄǈĮ ǌĮ İǌǆǋİǏǔǇİǁǁ ǄǈĮ
ĲĮ Ⱥ
ȺǏƾıǈǌĮ ȺǏǎǕǗǌĲĲĮ ȺǎǑ ǉǑǉǊǎĳ
ĳǎǏǎǘǌ ıĲǆǌ ĮǄǄǎǏƾ
(37,5% ĲǎǑ įİǁǄǋĮĲĲǎǐ)
Ʃ) Ǉ
ǇİǔǏİǁ ıǆǋĮǌĲǈǉǉǀ Ĳǆǌ ǑȺİǘǇǑǌǆ
ǆ ıǑǋȺİǏǈĳǎǏƾ Ĳǔǌ
İȺǈǒİİǈǏǀıİǔǌ ıİ ǇƿǋĮĲĮ
Ǉ
ȺİǏǈǃƾǊ
ǊǊǎǌĲǎǐ (93% ĲǎǑ
įİǁǄǋ
ǋĮĲǎǐ)
ƪ) ǌǈǙǇİǈ Ĳǆǌ ǆǇǈǉǀ ǑȺǎǒǏƿǔı
ıǆ ǌĮ ǑȺǎıĲǆǏǏǁǍİǈ
İȺǈǒİİǈǏǀıİǈǐ ǉĮǈ ȺǏǎǕǗǌĲĮ
Ⱥ
ȺǎǑ ȺǏǎıĲĮĲİǘǎǑǌ Ĳǎ
ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌ (83% Ĳǎ
ǎǑ įİǁǄǋĮĲǎǐ).

ƫ) ĮǌĮǄǌǔǏǁǅİǈ ǋİ ȺǎǈǎǑǐ ĲǏǏǗȺǎǑǐ ǋȺǎǏǎǘǌ ǎǈ
İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ǌĮ ıǑǋǃƾǊǎǑǌ ıĲĲǆǌ ȺǏǎıĲĮıǁĮ
Į ĲǎǑ
ȺİİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ ǗȺ
Ⱥǔǐ ǋİ Ĳǆ ǋİǁǔ
ǔıǆ İǉȺǎǋȺǀǐ ǏǘȺǔǌ
Ǐ
(57,8%), Ĳǆ ǋİǁǔı
ıǆ ĲǎǍǈǉǙǌ ĮȺǎǎǃǊǀĲǔǌ (57,6%
%), Ĳǆ
ǒǏ
Ǐǀıǆ ĮǌĮǉǑǉǊǙ
Ǚıǈǋǔǌ ǑǊǈǉǙǌǌ ǉĮǈ ĮǌĮǉǘǉ
ǉǊǔıǆ
(52,1%), Ĳǆǌ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ İİǌƿǏǄİǈĮǐ ǉĮǈ ǌİǏǎǘ
(30,3%) ǉ.ƾ.
ƷĮ
Į ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲ
ĲĮ Ĳǆǐ ƿǏİǑǌĮĮǐ ıǉǈĮǄǏĮĳǎǘ
ǘǌ Ĳǆ
ıǘ
ǘǄǒǏǎǌǆ ıĲƾıǆ ĲǎǑ ƠǊǊǆǌĮ ǉĮĮĲĮǌĮǊǔĲǀ ȺǏǎ
ǎǐ Ĳǆǌ
ȺİİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ
įǏƾıǆ
ĲĲǔǌ
İȺǈǒİǈǏǀ
ǀıİǔǌ
ǑȺ
ȺǎįİǈǉǌǘǎǌĲĮǐ ƾǋİıĮ
ƾ
Ĳǆǌ ĮǌƾƾǄǉǆ ǑǈǎǇƿĲǆıǆǐ ĮȺǗ
ȺǊ
ǊİǑǏƾǐ Ĳǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ Ĳǆǐ ǈįƿĮǐ ǗĲǈ
Ǘ
ǆ
ǋĮ
ĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ įƿıǋİǑıǆ ıİ ‘‘ȺǏƾıǈǌİǐ ȺǎǊ
ǊǈĲǈǉƿǐ’
ĮȺ
ȺǎĲİǊİǁ
ƿǌĮ
įǈĮĲǆǏǀıǈǋǋǎ
ĮǌĲĮǄǔǌ
ǌǈıĲǈǉǗ
ȺǊ
ǊİǎǌƿǉĲǆǋĮ.
ƳǊǎǉǊǆǏǙǌǎǌĲĲĮǐ ȺĮǏĮǇƿĲǎǑǋ
ǋİ 12
ĮȺ
ȺǊǎǘǐ ǉĮǌǗǌİǐ ǄǈĮ
Ǆ Ĳǆǌ İȺǈǒİǁǏǆǆıǆ ȺǎǑ İȺǈǇǑǋ
ǋİǁ ǌĮ
İȺİǌįǘıİǈ ıĲǎ ȺǏƾıǈǌǎ ǋƾǏǉİĲǈǌǄǄǉ.

12 ƧȺǊǎǁ ƮĮǌ
ǌǗǌİǐ ĲǎǑ ƴǏƾıǈǈǌǎǑ ưƾǏǉİĲǈǌǄǉ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ưĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ įƿ
ƿıǋİǑıǆ ıİ ‘ȺǏƾııǈǌİǐ’ ȺǎǊǈĲǈǉƿǐ ǔǐ
ǔ ƿǌĮ
įǈĮĲǆǏǀıǈǋǎ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗ ȺǊİǎǌǌƿǉĲǆǋĮ
ƶǑǌİǏǄĮıǁĮ ǋİ ǋǆ-ǉǑǃİǏǌǆĲǈǉƿǐ ǎǏǄĮǌǙıİǈǐ & ǎǋƾįİǐ
İǌįǈĮĳƿǏǎǌĲǎǐ (stakeholders) ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮǌİǘǏİıǆ ǈįİİǙǌ ǉĮǈ
ȺǏǎĲƾıİǔǌ ǄǈĮ ‘Ⱥ
ȺǏƾıǈǌǆ’ İȺǈǒİǈǏǆǋǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮ
‘ƹĲǁıǈǋǎ’
ǌƿĮǐ
İĲĮǈǏǈǉǀǐ
ǉǎǑǊĲǎǘǏĮǐ
ƾǋİıĮ
ȺǏǎıĮǌĮĲǎǊǈıǋƿǌǆǐ ıİ ‘ȺǏƾıǈǌİǐǐ’ ǋİǇǗįǎǑǐ ǊİǈĲǎ
ǎǑǏǄǁĮǐ
ǋƿıĮ ĮȺǗ:
ƶĲǎǒǎǇƿĲǆıǆ
ƴĮǏǎǒǀ ǉǈǌǀĲǏǔǌ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆ
ƮĮĲƾǊǊǆǊİǐ ǋİǇǗ
ǗįǎǑǐ ȺĮǏĮǄǔǄǀǐǐ & įǈƾǇİıǆǐ ȺǏǎǕǗ
ǗǌĲǔǌ

8.

ƶǑǋǋİĲǎǒǀ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ ĲǋǆǋƾĲǔǌǌ & ıǑǌİǏǄĮĲǙǌ
ǌ ıĲǆǌ
ĮǌƾȺĲǑǍǆ ‘ȺǏƾıǈǌǔǌ’ ȺǎǊǈĲǈǉǙǌ
9. ƸǈǎǇƿĲǆıǆ ȺİǏǈı
ııǗĲİǏǎ ĮǌĮǄǌǔǏǁııǈǋǔǌ İǌİǏǄİǈǙǌ ǄǈĮ
Ǆ Ĳǆǌ
ȺǏǎıĲĮıǁĮ
Ĳǎ
ǎǑ
ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌǌĲǎǐ,
ǗȺǔǐ
ǒǏǀıǆ
ĮǌĮǉǑǉǊǔǋƿǌǔǌ ǑǊǈǉǙǌ & ĮǌĮǌİǙ
Ǚıǈǋǔǌ ȺǆǄǙǌ İǌƿǏǄİǈĮǐ
10. ƶǑǌİǒǀǐ ƿǏİǑǌĮ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉĮĲĮǌǗǆı
ǆıǆ Ĳǔǌ ĮǌĮǄǉǙǌ,, ĮǍǈǙǌ
ǉĮǈ ȺǏǎıįǎǉǈǙǌ Ĳǔǌ ǉĮĲĮǌĮǊǔĲǙǌǌ
11. ƧǌƾȺĲǑǍǆ ȺǊǀǏǎ
ǎǑǐ ǄǉƾǋĮǐ ǉĮǈ ȺȺǏǎǙǇǆıǆ Ĳǔǌ ǒǏ
Ǐǀıİǔǌ
Ĳǔǌ ‘ȺǏƾıǈǌǔǌ’ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ
Ⱥ
12. ƪǌǁıǒǑıǆ ǉĮĲĮǌĮ
ĮǊǔĲǙǌ:
x
ƶİ İǑǏǘ
ǘĲİǏİǐ ĳǈǊǈǉƿǐ ȺǏǎǐ Ĳǎ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌ
ıǑǋȺİǏǈĳǎǏƿǐ
ǎǏİǁ ǌĮ
x
ƮĮǈ ıĲǆǌ ƾȺǎǓǆ ǗĲǈ ǆ ȺǏǎııǔȺǈǉǀ įǏƾıǆ ǋȺǎ
ƿǒİǈ ĮȺǎĲƿǊİıǋĮ
13. ƴǏǎǃǎǊǀ ǈıǒǑǏǈı
ıǋǙǌ ȺǎǑ ǌĮ İǁǌĮ
ǌĮǈ ıĮĳİǁǐ, įǈĮĳĮǌ
ǌİǁǐ ǉĮǈ
ĮǊǆǇİǁǐ
14. ƴǈıĲǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ ‘ȺǏƾıǈǌǔǌ’ ȺǏǎǎǕǗǌĲǔǌ ĮȺǗ ĮǌİǍƾǏĲǆĲǎ
ǉĮǈ ƿǄǉǑǏǎ ĳǎǏƿ
ƿĮ & İǉȺĮǁįİǑıǆ ĲĲǔǌ ǉĮĲĮǌĮǊǔĲǙǌ
15. ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ İȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ
İ
ǋİ ǉǉĮĲĮǌĮǊǔĲƿǐ & įǈĮǏǉǀǐ
į
ȺǊǆǏǎĳǗǏǆıǆ ǄǈĮ
Ǆ Ĳǈǐ įǏƾıİǈǐ ĲĲǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ ǉĮǈ ĲĮ
ǎĳƿǊǆ Ĳǔǌ ȺǏǎǕǗ
ǗǌĲǔǌ ǋƿıǔ:
x
īǏĮǋǋǀǐ İȺ
ȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ
x
ƪĲĮǈǏǈǉǙǌ İǉȺĮǈįİǑĲǈǉǙǌ
İ
ǈıĲĲǎıİǊǁįǔǌ
x
Social netw
working ǋƿıǔǌ
16.

ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ Ǌİ
İǈĲǎǑǏǄǁĮǐ įǈĮǌǎǋǀǀǐ ǄǈĮ ƾǋİıǆ ȺǏǗ
ǗıǃĮıǆ
ıĲĮ ‘ȺǏƾıǈǌĮ’ ȺǏ
ǏǎǕǗǌĲĮ ıİ ȺİǏǈııǗǗĲİǏĮ ıǆǋİǁĮ ȺǙǊ
Ǌǆıǆǐ
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Ƭ ıǑǋǃǎǊǀ
ı
Ĳǆǐ ƪĲĮ
ĮǈǏǈǉǀǐ Ʈǎǈǌǔǌǈǉ
Ʈ
ǉǀǐ ƪǑǇǘ
ǘǌǆǐ
ıĲǆǌ
ı
ƧİǈǈĳǗǏǎ ƧǌƾȺĲǑǍǆ
Ƨ
ǆ
ĭǙĲǆǐ ƮǎǑǏǋ
Ǐǋǎǘıǆǐ
ƴǏǗİįǏ
Ǐǎǐ Ʃ.ƶ.
Ơǌǔıǆ ƴĲǑǒǈǎǘǒǔǌ ƴİǏǈǃ
ǈǃĮǊǊǎǌĲǎǊǗǄǔǌ ƪǊǊƾįĮǐ
ƪ

ƷĮ ĲİǊİǑĲĮǁĮ
Į ƿĲǆ ȺĮǏĮĲǆǏİİǁĲĮǈ
ƿǌĲǎǌǆ
İǑĮǈıǇǆĲǎȺǎǁǁǆıǆ
ıǒİĲǈǉƾ ǋİ ĲĮ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌǌĲǈǉƾ
ǅǆĲǀǋĮĲĮ.
ǆ
ƻıĲǗıǎ,
İǑĮǈıǇǆĲǎȺǎǁǆıǆ ȺǊƿǎǌ įİǌ
ıĲĮǋĮĲƾ
ıĲǆǌ
ǉĮǇĮ
ĮǑĲǗ
ȺǏǎıĲĮıǁĮ Ĳǆǐ
Ĳ
ĳǘıǆǐ, Į
ĮǊǊƾ
İǉĲİǁǌİĲĮǈ
ıĲǆǌ
Įİǈĳ
ĳǗǏǎ
ĮǌƾȺĲǑǍǆ. ƶǉǎȺǗǐ
ƶ
ĮȺǎĲİǊİİǁ ǆ
ĮǍǈǎȺǎǁǆıǆ ĲǎǑ
Ĳ
ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌǌĲǎǐ
ǔǐ ǋǎ
ǎǒǊǎǘ ĮǌƾȺĲǑǍǆ
ǆǐ ǉĮǈ ȺǆǄǀ ǎǈǉ
ǉǎǌǎǋǈǉǎǘ ǎĳƿǊǎ
ǊǎǑǐ.
ıǈǌǎ
ƶİ įǈǈİǇǌƿǐ İȺǁȺİįǎ ǄǁǌİĲĮǈ ıǑǅǀĲǆı
ıǆ ǄǈĮ Ĳǎ ‘ƴǏƾı
New Deal’, įǆǊĮįǀ
ǀ ǄǈĮ Ĳǎ Ⱥǔǐ ǇĮ ĮǍǈǎȺǎǈǆǇİǁǁ Ĳǎ
ȺİǏǈǃ
ǃƾǊǊǎǌ, ǙıĲİ ǌĮ İȺǈĳƿǏİǈ ƿǌĮ ǌƿǎ İİǁįǎǐ
ĮǌƾȺĲĲǑǍǆǐ, ǑȺǗ Ĳǎ ǉǊǁǋĮ Ĳǆǐ ȺĮǏ
ǏǎǘıĮǐ ǎǈǉǎǌǎǋ
ǋǈǉǀǐ
ǉǏǁıǆ
ǆǐ.
ƴĮǏǗ
ǗǊĮ ĮǑĲƾ ĮǏǉǉİĲƿǐ İȺǈǒİǈǏǀı
ıİǈǐ ıĲǆǌ ƪǊǊǊƾįĮ
Ĳǎ
įǈıĲƾ
ƾǅǎǑǌ ǌĮ ĮǍǍǈǎȺǎǈǀıǎǑǌ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉƾ
İ
ȺİǏǈǃ
ǃƾǊǊǎǌ, ĮǄǌǎǙǌǌĲĮǐ ĲĮ ǎǈǉǎǌ
ǌǎǋǈǉƾ ǎĳƿǊǆ ȺǎǑ
ȺǏǎı
ıįǁįİǈ ǆ İǌĮıǒǒǗǊǆıǆ ǋİ Ĳǎ ǇƿǋĮ ĮǑĲǗ. ƶĲǆ
īİǏǋĮ
ĮǌǁĮ, Ĳǆǌ ǎǈǉǎǌǎ
ǎǋǁĮ Ĳǆǐ ǎȺǎǁĮǐ ǊĮǋǃƾǌǎǑǋİ ıǑ
Ǒǒǌƾ
ǔǐ Ǒ
ǑȺǗįİǈǄǋĮ ǉĮǈ ǋƿĲǏǎ ıǘǄǉǏǈıǆǐ, ǎǈ İǏǄĮǅǗǋ
ǋİǌǎǈ
ıĲǎǌ ǉǊƾįǎ ȺİǏǈǃƾǊǊǊǎǌĲǎǐ ĮǌƿǏǒǎǌĲĮǈ ıİ ĮǏǈǇǋǗǗ ǁıǎ
ǋİ
Ĳǆǐ
Ĳǎǌ
ĮǏ
ǏǈǇǋǗ
İǏǄĮǅǎǋƿǌǔǌ
ĮǑĲǎǉǉǈǌǆĲǎǃǈǎǋǆǒĮǌǌǁĮǐ. ƧǑĲǗ ıǆǋĮǁǌİǈ
ı
Ⱥǔǐ Ĳǎ
ȺİǏǈǃ
ǃƾǊǊǎǌ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ
ǌ ĮǍǈǎȺǎǈǆǇİǁ ıǆǋĮǌĲǈǉƾ ĮȺǗǗ Ĳǈǐ
İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆ įǈĮıĳƾǊǈıǆ Ĳǆǐ İȺǈǃǁǔıǆǐ ĲĲǎǑǐ
ıĲǆǌ ǑĳǈıĲƾǋİǌǆ įǈİǇǌǀ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀ ǉǏǁıǆ, ǉĮǇǙǐǐ ǉĮǈ
Ĳǆǌ İİȺǁĲİǑǍǆ Ĳǆǐ Įǌƾ
ƾȺĲǑǍǆǐ ĲǎǑǐ.
ƷĮ ĲİǊİǑĲĮǁĮ 2 ǒǏǗǌǈĮ ǉƾȺ
Ⱥǎǈİǐ ȺǏǔĲǎȺǗǗǏİǐ
İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ıĲǆǌ ƪǊǊƾįĮ
ƪ
ƿǒǎǑǌ ǀįǆ Ǎİǉǈǌǀıİǈ Ĳǆǌ
ȺǏǎǙ
ǙǇǆıǆ ǎǈǉǎǊǎǄǈǈǉǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔ
ǔǌ ǉĮǈ ǑȺǆǏİı
ıǈǙǌ,
ȺĮǏǗĲǈ ĮǑĲƾ Ǉİǔ
ǔǏǎǘǌĲĮǌ ıĲǎ ȺĮǏİǊǇǗǌ «
«İǁįǆ
ȺǎǊǑĲĲİǊİǁĮǐ», ȺǎǑ ĮȺİǑǇǘǌǎǌĲĮǌ ıİ ǋǈĮ İǉǊİİǉĲǀ
ǎǋƾįĮ İǑĮǈıǇǆĲǎȺǎ
ǎǈǆǋƿǌǔǌ ǉĮĲĮǌ
ǌĮǊǔĲǙǌ. ĭĮǁǌǌİĲĮǈ
Ⱥǔǐ ǆ ǉǏǁıǆ ƿǒİǈ ĮǌĮǄǉƾıİǈ Ĳǈǈǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ǌĮ
İȺĮǌİİǍİĲƾıǎǑǌ Ĳǎǌ ĲǏǗȺǎ
Ĳ
ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ĲǎǑǐ, ǉĮǇǙǐǐ ǉĮǈ
Ĳǆǌ Ⱥ
ȺǏǎıƿǄǄǈıǆ Ĳǆǐǐ ĮǄǎǏƾǐ ǉĮǈ ǌĮ ĮǌĮǅǆĲǀıǎǑǌǌ Ĳǈǐ
ǌƿİǐ
İǑǉĮǈǏǁİǐ,
ȺǎǑ
ȺǆǄƾǅǎǑ
Ǒǌ
ıĲĮ
Ǉƿǋ
ǋĮĲĮ
ȺİǏǈǃ
ǃƾǊǊǎǌĲǎǐ ǉĮǈ ƪĲĮǈǏǈǉǀǐ Ʈǎ
ǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƪǑǇǘ
ǘǌǆǐ
(ƪƮƪ)). ƷĮǑĲǗǒǏǎǌĮ ƿǒǎǑǌ
ƿ
ĮǑǍǆǇİǁ ǉĮǈ
ǉ ıĲǆǌ ƪǊǊƾįĮ
Į ĲĮ
Ⱥǎǈǎ
ȺǏǎǕǗ
ǗǌĲĮ ȺǎǑ ıǑǌİİǈıĳƿǏǎǑǌ ǎǈǉǎ
ǎǌǎǋǈǉƾ ıİ ǉƾȺ
ǉǎǈǌǔ
ǔǌǈǉǗ ıǉǎȺǗ (ca
ause-related ma
arketing), ǗȺǔǐǐ ǄǈĮ
ưǆ
ȺĮǏƾįİǈǄǋĮ
ǆ
ǒǏǆǋĮĲǈǉǀ
ǑȺǎıĲǀǏǈǍǆ
ƮİǏįǎ
ǎıǉǎȺǈǉǀǐ ƳǏǄǄƾǌǔıǆǐ, ǆ ǎȺ
ȺǎǁĮ İǉĲİǊİǁ ƿƿǏǄǎ
ǉǎǈǌǔ
ǔǌǈǉǎǘ ǒĮǏĮǉĲǀǏ
ǏĮ.
ƴĮǏǗ
ǗĲǈ ĮǑĲƾ ĲĮ ȺǏǙ
ǙĲĮ ǃǀǋĮĲĮ İǁǌĮ
Įǈ ȺǎǊǘ ıǆǋĮǌĲĲǈǉƾ,
ȺǎǊǊƾ
ƾ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǄǁǌǌǎǑǌ ĮǉǗǋǆ ĮȺǗ Ĳǈǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈ ǐ. Ƭ
İĳĮǏ
ǏǋǎǄǀ ȺǏǎǄǏĮǋ
ǋǋƾĲǔǌ ĮǌĮǉǘǉ
ǉǊǔıǆǐ ǉĮǈ ǎǏǏǇǀǐ
įǈĮǒİİǁǏǈıǆǐ ĮȺǎǃǊǀ
ǀĲǔǌ, ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆ
ǆıǆǐ
ǌİǏǎǘ
ǘ
ǉĮǈ
İǌƿǏ
ǏǄİǈĮǐ
ĮȺǎĲİİǊǎǘǌ
ĲǏĮǌĲĮ
ĮǒĲƾ
ȺĮǏĮįİǁǄǋĮĲĮ, ǗȺǎǑ
Ǒ ǆ ȺǏǎıĲĮıǁĮ ĲǎǑ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌǌĲǎǐ
ıǑǌİȺ
ȺƾǄİĲĮǈ ǉĮǈ ǎǈǉǎ
ǎǌǎǋǈǉƾ ǎĳƿǊǆ. īǈĮ Ĳǆǌ İĳĮǏǋ
ǋǎǄǀ
ĲƿĲǎǈǔ
ǔǌ ȺǏǎǄǏĮǋǋƾ
ƾĲǔǌ ǎǈ İȺǈǒİǈǏ
Ǐǀıİǈǐ ǋȺǎǏǎǘǌǌ ǌĮ
İǌĲĮǒǒǇǎǘǌ ǉĮǈ ıİ İȺǈįǎĲǎǘǋİǌĮ
İ
ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲĮ, Ǚ
ǙıĲİ
ǌĮ ǉĮ
ĮǊǘǓǎǑǌ ǋİǏǈǉǙ
Ǚǐ Ĳǎ ǉǗıĲǎǐ Ĳǔǌ ĮȺĮǈĲǎǘǋİİǌǔǌ
İȺİǌį
įǘıİǔǌ, ǎǈ ǎȺǎǁİǐ
ǎ
ıĲǆǌ ȺǊİǈǎǓǆĳǁĮ ĲĲǎǑǐ
ĮȺǎı
ıǃƿǌǎǌĲĮǈ ǃǏĮǒǑ
ǑǒǏǗǌǈĮ.

ƶǆǋ
ǋİǈǙǌİĲĮǈ Ⱥǔǐ ȺǎıǎıĲǗ ȺİǏǏǁȺǎǑ 30% ĮȺ
ȺǗ ĲĮ
ıǑǌ
ǌǎǊǈǉƾ ǉǎǌįǘǊǈĮ
Į Ĳǔǌ 307 įǈııİǉĮĲǎǋǋǑǏǁǔǌ İǑǏǙ
ĲǎǑ
Ǒ ƪƶƴƧ, ĮĳǎǏǎ
ǎǘǌ ıİ ȺİǏǈǃĮǊǊǊǎǌĲǈǉƿǐ įǏƾıİİǈǐ ǉĮǈ
İȺİİǌįǘıİǈǐ.
ƧǌĲĲǁıĲǎǈǒĮ ǎǈ İȺǈǒİ
İǈǏǀıİǈǐ ǇĮ ȺǏƿƿȺİǈ ǌĮ İıĲǈƾıǎǑǌ ǉĮǈ
ıĲǎ
ǎǑǐ ǑȺǗǊǎǈȺǎǑǐǐ ƾǍǎǌİǐ Ĳǆǐ ƪƮƪ, ǗȺǔǐ İǁǌ
ǌĮǈ Ĳǎ
ĮǌǇ
ǇǏǙȺǈǌǎ įǑǌĮǋǈǉǗ, ǋİ ƿǋĳĮıǆǆ ıĲǆ įǈĮĲǀǏǆıǆ Ĳǔǌ
İǏǄ
ǄĮǅǎǋƿǌǔǌ ǉĮǈ Ĳǆǌ ĮǌƾȺĲǑǍǆ ĲĲǎǑǐ. ƴĮǏƾǊǊǆǊĮ ǇĮ
ȺǏƿƿȺİǈ ǌĮ İȺİǌįǘ
ǘıǎǑǌ ıĲǆ ǃİǊǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ İĲĮ
ĮǈǏǈǉǀǐ
ĲǎǑ
Ǒǐ įǈĮǉǑǃƿǏǌǆı
ıǆǐ, ǋİ ıǉǎȺǗ Ĳǆ įǈĮĳƾǌİǈĮ ǉĮǈ
ǉ Ĳǆ
ǃİǊ
ǊĲǁǔıǆ Ĳǔǌ ıǒ
ǒƿıİǔǌ ǋİ ĲǎǎǑǐ İȺİǌįǑĲƿǐ, ĲǎǑǐ
ȺİǊ
ǊƾĲİǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ ǉǎ
ǎǈǌǔǌǁĮ İǑǏǘĲİǏǏĮ. Ƴ įǈƾǊǎǄǎǐ ǋİ ĲĮ
İǌį
įǈĮĳİǏǗǋİǌĮ ǋƿ
ƿǏǆ ǉĮǈ ǆ ǉĮǊǊǈǈƿǏǄİǈĮ Ĳǔǌ ıǒƿıİǔǌ
ǋİ ĮǑĲƾ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ƿǒİǈ ǔǐ ıǉǎȺǗǗ Ĳǆǌ İȺĮǌƾǉĲǆı
ıǆ Ĳǆǐ
İǋȺ
ȺǈıĲǎıǘǌǆǐ ĲǎǑ
Ǒǐ, ǆ ǎȺǎǁĮ ƿƿǒİǈ ǉǊǎǌǈıĲİǁ, ĲǗıǎ
ĮȺƿƿǌĮǌĲǈ ıĲǎǑǐ Ǉİıǋǎǘǐ Ǘıǎ ǉĮǈ ĮȺƿǌĮǌĲǈ ıĲǈǐ
İȺǈǒ
ǒİǈǏǀıİǈǐ.
ƪȺǈȺǏǗıǇİĲĮ, ıĲǆ įǘıǉǎǊǆ ĮǑĲǀ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀ ıǑǄǉǑǏǁĮ,
ĮǌĮ
ĮįİǈǉǌǘİĲĮǈ ǔǐ ǋİǄƾǊǎ ȺǏǗǃǃǊǆǋĮ ǆ ĮǌĮǅǅǀĲǆıǆ
ǎǈǉǎ
ǎǌǎǋǈǉǙǌ ȺǗǏǔ
ǔǌ ĮȺǗ Ĳǈǐ İȺǈǒǒİǈǏǀıİǈǐ. ƻıĲǗ
Ǘıǎ ǆ
İȺƿƿǌįǑıǆ ıİ ǇƿǋĮĲĮ ƪƮƪ ǉĮǈ ĮĮİǈĳǗǏǎǑ ĮǌƾȺ
ȺĲǑǍǆǐ
ǋȺǎ
ǎǏİǁ ǌĮ ȺĮǏƿǒİǈ Ǌǘıǆ ǉĮǈ ıİ ĮǑǑĲǗ Ĳǎ ȺǏǗǃǊǆǋ
ǋĮ. ƶİ
įǈİǇ
Ǉǌƿǐ İȺǁȺİįǎ Ǒĳ
ĳǁıĲĮĲĮǈ ǋǈĮ İǈįįǈǉǀ ǎǋƾįĮ Ǉİı
ıǋǈǉǙǌ
İȺİİǌįǑĲǙǌ (Ⱥ.ǒ. įǆǋǗıǈĮ ĲĮĮǋİǁĮ, ĮıĳĮǊǈıĲǈǉǎǁ
ǎǏǄ
ǄĮǌǈıǋǎǁ), ǎǈ ǎȺǎ
ǎǁǎǈ ĮȺĮǈĲǎǘǌ ĮȺȺǗ Ĳǈǐ İȺǈǒİǈǏǀı
ıİǈǐ ǌĮ
įİı
ıǋİǘǎǌĲĮǈ
ıĲǆǌ
ȺǏǎǙǇǆııǆ
Ĳǆǐ
Įİǈĳ
ĳǗǏǎǑ
Įǌƾ
ƾȺĲǑǍǆǐ. Ʒǎǌǁǅİ
İĲĮǈ ǗĲǈ ǎǈ ƮƮǎǈǌǔǌǈǉƾ ƸȺİǘ
ǘǇǑǌİǐ
ƪȺİİǌįǘıİǈǐ ıĲǆǌ ƪǑǏǙȺǆ
ƪ
ĮǌǀǊǇĮǌǌ Ĳǎ 2009 ıİ ǘǓǎǐ
ǘ
5
ĲǏǈı
ıİǉĮĲ. İǑǏǙ ǉĮǈ
ǉ ĮȺǎĲİǊǎǘǌ ȺǊƿǎǌ Ĳǎ 46%
% ĲǎǑ
ıǑǌ
ǌǗǊǎǑ Ĳǔǌ ƪǑǏ
ǏǔȺĮǕǉǙǌ İȺİǌǌįǑĲǈǉǙǌ ǉİĳĮǊ
ǊĮǁǔǌ.
ƪǁǌĮ
Įǈ ıǆǋĮǌĲǈǉǗ ǌĮ ıǆǋİǈǔǇİǁ Ⱥǔǐ ĲĮ ĮǌĲǁı
ıĲǎǈǒĮ
ǉǎǈǌ
ǌǔǌǈǉƾ ǉİĳƾǊĮ
ĮǈĮ Ĳǎ 2007 ĮǌƿǏǒǎǌĲĮǌ ıİ 2,7
ĲǏǈı
ıİǉĮĲ. İǑǏǙ, ȺǎǑ
Ⱥ
ıǆǋĮǁǌİǈ Ⱥǔ
ǔǐ ĲĮ ǉİĳƾǊĮǈĮ
Į ĮǑĲƾ
ıǒİİįǗǌ įǈȺǊĮıǈƾıĲ
ĲǆǉĮǌ ǉĮĲƾ Ĳǆǌ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀ ǉǏǁıǆ. Ƴǈ
įǈİǇ
Ǉǌİǁǐ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉ
ǉǎǁ ĮǌĮǊǑĲƿǐ ǉĮĲĮǊǀǄǎǑǌ Ⱥǔǐ
Ⱥ
ǆ
ǎǈǉǎ
ǎǌǎǋǈǉǀ ǉǏǁıǆ ƿǒİǈ ǎįǆǄǀıİǈ ĲǎǑǐ İȺİǌįǑĲĲƿǐ ǌĮ
İǍİİĲƾǅǎǑǌ ȺǎǊǘ Ⱥİ
İǏǈııǗĲİǏǎ Ĳǎ ǏǏǁıǉǎ ȺǎǑ ȺǏǎƿǏǒİĲĮǈ
ĮȺǗ
Ǘ Ĳǈǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ǉĮǈ ǌĮ ȺǏǎĲǈǋǋǎǘǌ ĮǑĲƿǐ, ǎǈ ǎȺǎǁİǐ
ǎ
İĳĮ
ĮǏǋǗǅǎǑǌ
ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉƾ
ǉĮǈ
ǉǎǈǌ
ǌǔǌǈǉƾ
ȺǏǎ
ǎǄǏƾǋǋĮĲĮ. Ƭ İȺǁįǎıǆ
İ
Ĳǔǌ İȺ ǈǒİǈǏǀıİǔǌ ıĲǆ
ǆǌ ƪƮƪ
ĮǍǈǎ
ǎǊǎǄİǁĲĮǈ ĮȺǗ įǈİǇǌİǁǐ ǒǏǆǋĮĮĲǈıĲǆǏǈĮǉǎǘǐ įİǁǉĲİǐ
į
Įİǈĳ
ĳǎǏǁĮǐ (Ⱥ.ǒ. FT
TSE4GOOD, Dow
w Jones Sustain
nability
Ind
dex).
ƶǑǌİȺǙǐ
ǆ
ƿǌĲĮǍǆǆ
Ĳǔǌ
İǊǊǆ
ǆǌǈǉǙǌ
İȺǈǒ
ǒİǈǏǀıİǔǌ ıİ Ĳƿ
ƿĲǎǈǎǑǐ įİǁǉĲİǐ ǇĮ ĲǎǑǐ ĮȺǎĳƿƿǏİǈ ĲĮ
ĮȺĮ
ĮǈĲǎǘǋİǌĮ İȺİǌįǑĲǈǉƾ ǉİĳƾǊĮǈǈĮ ǄǈĮ Ĳǆǌ Įǌƾ
ƾȺĲǑǍǆ
ĲǎǑ
Ǒǐ.
ƮĮĲĲĮǊǀǄǎǌĲĮǐ ǎǈ
ǎ
İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐǐ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
ĲǎǑ
ĮǌĲĲǈǋİĲǔȺǁıǎǑǌ
ĲĮ
ǇƿǋĮĲĮ
ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ
ȺİǏ
ǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ ǉĮǈ ƪƮƪ, ǔǐ İǑǉĮ
ǉĮǈǏǁİǐ ǄǈĮ ĮǌƾȺ
ȺĲǑǍǆ,
ȺǎǑ
Ǒ ǇĮ İȺǈĳƿǏǎǑǌ
ǌ Ĳǆǌ İȺǈįǈǔǉǗǋǋİǌǆ įǈƿǍǎįǎ ĮȺ
ȺǗ Ĳǆǌ
ǎǈǉǎ
ǎǌǎǋǈǉǀ ǉǏǁıǆ.

īƿĳǑǏĮ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ ǋİĲĲĮǍǘ Ĳǔǌ ƪȺǈǒİİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ Ĳǆǐ
Ĳ ƮǎǈǌǔǌǁĮǐ | www.csring reece.gr
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ƨǈǎ
ǎǊǎǄǈǉǀ Ʊǎǆǋǎı
ıǘǌǆ, ƺǑǒǎǊǎǄǈǉǀ īĮǊǀ
ǀǌǆ
& ƶǔǋĮ
ĮĲǈǉǀ ƭıǎ
ǎǏǏǎȺǁĮ

īǈĮĲǁ įİǌ İǁǋĮıĲİ ǋǗǌǎ ƶǙǋĮ, įİ
İǌ İǁǋĮıĲİ ǋǗǌ
ǌǎ ƱǗǆıǆ, įİǌ
ǌ İǁǋĮıĲİ ǋǗǌǎ
ǎ ƶǑǌĮǁıǇǆǋĮ
Į, įİǌ İǁǋĮıĲİ ǋǗǌǎ
ƺǑǒǀ. ƪƭưƧƶƷƪ
ƪ
ƳƯƧ
Ƨ ưƧƫƭ. īǈĮĲǁ ǆ ƸǄİǁĮ , įİǌ İǁǌĮǈ ǋǗǌǎ ƿǊǊİ
İǈǓǆ Ĳǆǐ ĮǏǏǙ
ǙıĲǈĮǐ…
ƪǘĮ ƱĲİİǊǈįƾǉǆ
ƩǆǋǎıǈǎǄǏƾĳǎǐǐ ƪƵƷ-1

Ƭ ƸǄİǁĮ İǁǌĮǈ ƿǌĮ ĮǄĮǇǗ ȺǎǑ
ĮȺǎǉĲƾĲĮǈ ǋİ İȺǁǋǎǌǆ ǉĮǈ
ǀ ȺǏǎıȺƾǇİǈĮ ĮȺǗ
ıǑıĲǆǋĮĲǈǉǀ
ǋĮǐ , ǉĮǈ ǋİ Ĳǆǌ ĮǊǊĮǄǀ ĲǎǑ
ĲǏǗȺǎǑ ǅǔǀǐǐ ǉĮǈ įǈĮĲǏǎĳǀǐǐ.
īǈĮ ǌĮ ǌǈǙ
ǙǇǎǑǋİ ǄİǏǎǁ ǉĮǈ
įǑǌĮĲǎǁ
ȺǏƿȺİǈ
ǌĮ
ǋİ ǗǊĮ ǗıĮ ǋĮǐ
ĮȺǎĳİǘǄǎǑǋ
İǍĮǌĲǊǎǘǌ ǉĮǈ
ǉ ǌĮ ǋƾǇǎǑǋİİ ǌĮ
ĮǄĮȺƾǋİ ǗĲǈ ǋĮǐ ǉƾǌİǈ ǉĮǊǗ .
ĮǏǉǀ
ƟǏĮ ǒǏİǈĮǅǗǋĮıĲİ, İȺĮ
ǘȺǌǎ,, ĮǌƾȺĮǑıǆ, ǒĮǊƾǏǔıǆ, ǉĮ
ĮǇĮǏǗ ĮƿǏĮ, ǀ
ǀȺǈĮ
ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ ıǙǋĮ
ĮĲǎǐ ǉĮǇǆǋİǏǈǌƾ, ǈıǎǏǏǎȺǆǋ
ǋƿǌǎ
ǎǊǗǄǈǎ ǋİ ȺǎǈǉǈǊǁĮ ĳǑıǈǉǙǌ
ǌ ĲǏǎĳǙǌ, ǇİİĲǈǉƾ
įǈĮǈĲǎ
ıǑǌĮǈıǇǀǋĮĲĮ ǉĮǈ ıǉƿǓİǈǐ, ĮǍǈǗ
ǗǊǎǄǎǈ ıĲǗǒǎǈ ǉĮǈ
ıǈǋİǐ
ıǉǎȺǎǁ ıĲǆ ǅǔǀ, ǉĮǊƿǐ ĮǌǇǏǙȺǈǌİǐǐ ıǒƿıİǈǐ, ǒǏǀı
ĮıǒǎǊǊǁİǐ ǉĮǈ ǉĮǊƿǐǐ ĳǈǊǁİǐ ȺǎǑ ǌĮ ȺǏǎƾǄǎǑǌ Ĳǆǌ
ȺǎǈǗĲĲǆĲĮ Ĳǆǐ ǅǔǀǐ ǋĮǐ.
ǋ
ĬĮ ǀǇİǊĮ Ǘǋǔǐ ǋİ ĮǑĲǀ
Į
Ĳǆǌ İǑǉĮǈǏǁĮ ȺǎǑ ǋǎǑ įǁǌǌİĲİ
ıĮǐ ǋİĲĮįǙıǔ ƺǑǒǈǉǀ ƩǘǌĮǋ
ǋǆ ȺǎǑ įǆǋǈǎǑ
ǑǏǄİǁ
ǌĮ ı
ƩǑǌĮǋǈǉǀ ƸǄİǁĮ…
ǉ
įǑıǉǎǊǁǁĮǐ ǃǏǁıǉİĲĮ ǈ ǆ
ƶĲǆ ǋƿıǆ Ĳǆǐ ǉƾǇİ
ĮǈǏǁĮ Albert Ein
nstein
İǑǉĮ
ƸȺƾǏ
ǏǒǎǑǌ ĳǎǏƿǐ ȺǎǑ İǌǙ ǗǊĮ İǁǌĮǈ «ǋĮǘǏĮ» ıĲǆ ǅǔǀ
ǋĮǐ, ǉƾĲǈ ıǑǋǃĮǁǌİǈ ǉĮǈ ǍĮĳǌǈǉƾ Ĳǎ
Ĳ ıİǌƾǏǈǎ ĮǊǊǊƾǅİǈ
Į
Ĳǎǌ ǉǗȺǎǎ ǌĮ
ȺǏǎǐ Ĳǎ ǉĮǊǘĲİǏǎ. Ƨǌ ǌĮǈ, ĲǗĲİ ĮǍǁǅİǈ
ǇǑǋƾıĲİ Ⱥǔǐ ǉƾǇİİ ĳǎǏƾ ȺǎǑ ĲĮ ȺǏƾǄǋĮĲĮ įİǌ
ǔǐ ǇƿǊǎǑǋİ, ǁı
ıǔǐ ǎ ĬİǗǐ ƿǒİǈ
ƿǏǒǎǌǌĲĮǈ ƿĲıǈ ǗȺǔ
ǉĮǊǘĲĲİǏĮ ıǒƿįǈĮ ǄǈĮ ǋĮǐ.
ƶĲǆ į
įǘǌĮǋǆ Ĳǆǐ ȺǁıĲĲǆǐ, Ĳǆǐ İȺǈǋǎǌ
ǌǀǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ İǊȺǁ įĮǐ,
ǌǎǋǁǅǅǔ ǗĲǈ ȺĮǁǅİĲĮǈ ǗǊǎ Ĳǎ ȺĮǈǒǌǁįǈ. ƶĲǎ ǌĮ ǋȺǎǏǎǎǘǋİ
ǌĮ ȺĮ
ĮǏĮǋƿǌǎǑǋİ įǑǌǌĮĲǎǁ, ǄİǋƾĲǎǈ İǋȺǈıĲǎıǘǌǆ,
İ
ǗĲĲǈ Ĳǎ
ǉĮǊǘĲĲİǏǎ İǁǌĮǈ ǉĮǇǎįǗǌ.
ǉ
ƱĮ İȺǈǋƿǌǎǑǋİ ı
ıĲǆǌ
ȺǏǎı
ıȺƾǇİǈĮ ǉĮǈ ǌĮ İǊǊȺǁǅǎǑǋİ ǄǈĮ Ĳǎ ǉĮǊǘĲİǏǎ.
ƷǗĲİ ȺǎǑ ǗǊĮ İǁǌǌĮǈ ǋĮǘǏĮ ǉĮǈ įİǌ ĳĮǁǌİĲĮǈ Ĳǎ
ȺĮǏĮǋǈǉǏǗ ĳǔǐ ıĲǆǌ ƾǉǏǆ ĲǎǑ ĲǎǘǌİǊ. ƷǗĲİ ȺǎǑ
ǎǑǋİ ǉĮǈ Ĳǈǐ ĲİǊİǑĲĮǁİǐ ıĲĮ
ĮǄǗǌİǐ İǊȺǁįĮǐǐ ǌĮ
ǃǊƿȺǎ
İǍĮĲǋ
ǋǁǅǎǌĲĮǈ.
ƷǗĲİ ȺǎǑ ǆ ĮȺǗǄǌǔıǆ ǉĮǈ ǆ ĮȺİǊȺ
ȺǈıǁĮ ıĲǏǎǃǈǊǁǅǎǎǌĲĮǈ
ǔ ǋĮǐ.
ǄǘǏǔ
ƷǗĲİ İǁǌĮǈ ȺǎǑ įİǌ ȺǏƿȺİǈ
Ⱥ
ǌĮ ĮȺĮǏ
ǏǌǈǗǋĮıĲİ ĮǑĲǗ ȺǎǑ
ȺǏĮǄǋĮĲǈǉƾ İǁǋĮıĲİ.
ǉ ǋĮǐ ȺǌǁǄİǈ İǉǉİǁǌǎ
ƮƾǇİ ĳǎǏƾ ȺǎǑ ǋĮǐ ȺİǏǈǉǑǉǊǙǌİǈ ǉĮǈ
ĮĲǎǁ,
ȺǎǑ ƩƪƱ İǁǋĮıĲİ , İǋİǁǐ ǌĮ ȺĮǏĮǋƿǌǎǑǋİ įǑǌĮ
įǎĳǗǏǎǈ , Ǆİǋƾ
ƾĲǎǈ İǋȺǈıĲǎıǘ
ǘǌǆ ǄǈĮ Ĳǎ ĲİİǊǈǉǗ
İǊȺǈį
ǇİĲǈǉǉǗ ĮȺǎĲƿǊİıǋĮ.
ƴǔǐ ; ƪǁȺĮĲİ ǗĲǈ İǁǌĮ
Įǈ įǘıǉǎǊǎ;
ƶǑǋĳ
ĳǔǌǙ ǋĮǅǁ ıĮǐ . ƨǎǑǌǗ İǁǌĮǈ . ƧǊǊƾ
Ƨ
, ǎǈ ǎǏİǈǃƾ
ƾĲİǐ
Ĳǆ ǋİİǄĮǊǘĲİǏǆ ǒĮǏƾ
ƾ Ĳǆǌ ǌǈǙǇǎǑǌ ǗĲĮǌ
Ǘ
ĳĲƾǌǎǑǌ ı
ıĲǆǌ
ǉǎǏǑĳ
ĳǀ ǉĮǈ Ǘǒǈ ǗĲĮǌǌ ĮǌǆĳǎǏǁǅǎǑǌ.

ưǈĮ ĳ
ĳǎǏƾ ǉǈ ƿǌĮǌ
ǌ ǉĮǈǏǗ ǎ ǋǗǌǎ
ǎǐ ƾǌǇǏǔȺǎǐ Ⱥ
ȺǎǑ
ǄǊǁĲǔ
ǔıİ ǋİĲƾ ĮȺ
ȺǗ ƿǌĮ ǌĮǑƾǄ
Ǆǈǎ ǉĮĲƾĳİǏİİ ǌĮ
ĳĲƾı
ƾıİǈ ǉǎǊǑǋȺǙǌĲ
ǌĲĮǐ ı ƿǌĮ ǋǈǉǏ
ǏǗ ƿǏǆǋǎ ǌǆıǁǁ

ǏǎıİǑǒǗĲĮǌ Ǉİ
İǏǋƾ ıĲǎǌ ĬİǗ
İǗ ǌĮ Ĳǎǌ ǄǊǈĲǙ
Ǚıİǈ ,
ƴǏ
ǉĮǈ
Įǈ ǉƾǇİ ǋƿǏĮ
Į ȺĮǏĮĲǆǏǎǘ
ǘıİ Ĳǎǌ ǎǏǁǅ
ǁǅǎǌĲĮ
Ǔƾ
ƾǒǌǎǌĲĮǐ
ǄǈĮ
Ǆǈ
ǃǎǀǇİǈĮ,
Į,
ĮǊǊƾ
ǒǔǏǁǐ
ǒ
ĮȺǎ
ȺǎĲƿǊİıǋĮ. ƪǍ
ǍǎǑǇİǌǔǋƿǌǎǐǐ ǉĮĲƾĳİǏİ ĲİǊǈǉƾ
Ĳ
ǌĮ
Į ĳĲǈƾǍİǈ ƿǌĮ ǉĮǊǑǃƾǉǈ
ǉ
ĮȺǗ Ⱥ
ȺĮǊǈǗǍǑǊĮ ȺǎǑ
Ǒ İǁǒİ
ǃǄƾ
ǄƾǊİǈ ǆ ǇƾǊ
ƾǊĮııĮ ıĲǆǌǌ ĮǉĲǀ ǄǈĮ
Į ǌĮ
ȺǏǎ
ǏǎıĲĮĲİǑĲİǁ ĮȺ
Ⱥ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ
Į Ĳǆǐ ĳǘıǆǐ ǉĮǈ
ǉ ǌĮ
ǉǏǘ
ǏǘǓİǈ ĲĮ ǊǁǄĮ ȺǏƾǄǋĮĲĮ
Ⱥ
ȺǎǑ
Ǒ İǁǒİ
ƥı
ıȺǎǑ ǋǈĮ ǋƿǏĮ
Į ȺǎǑ İǁǒİ Ⱥƾİİǈ Ⱥǈǎ ǋĮǉǏǈƾ ǄǈĮ
Ǆ ǌĮ
ǃǏİ
Ǐİǈ ǉƾĲǈ ǌĮ ĳƾİ
İǈ, ǄǘǏǈıİ ıĲǎǎ ıȺǈĲƾǉǈ ĲǎǑ ǄǈĮ
Ǆ ǌĮ
Ĳǎ įİǈ ȺĮǏĮįǎǋƿ
ƿǌǎ ıĲǈǐ ĳǊǗǄǄİǐ , ǉĮǈ Ĳǎǌ ǉĮȺǌǗ
ǉ
ǌĮ
Į ĳĲƾǌİǈ ıĲǎǌ
ǎǌ ǎǑǏĮǌǗ. Ƨ
ƧǑĲǗ ǀĲĮǌ ǉĮǈ
ǉĮ Ĳǎ
ǒİǈǈǏǗĲİǏǎ ȺǎǑ ǇĮ
Ǉ ǋȺǎǏǎǘıİ ǌǌĮ ĲǎǑ ıǑǋǃİǁǁ. ƪǁǒİ
ȺǈĮ
Į ǒƾıİǈ ĲĮ Ⱥƾ
ƾǌĲĮ . ĭǎǘǌĲǔ
ǔıİ ĮȺǗ ȺǁǉǏ
ǏĮ ǉĮǈ
ǇǑǋ
ǑǋǗ ǉĮǈ İǁȺİ ǉǊĮǁǄǎǌĲĮǐ. «Ĭİƿ ǋǎǑ, Ⱥǔǐ
ǋȺ
ȺǗǏİıİǐ ǌĮ ǋǎǑ
Ǒ ǉƾǌİǈǐ ǉƾĲǈ ĲĲƿĲǎǈǎ..»
ƴǏ
Ǐǔǁ-ȺǏǔǁ Ĳǆǌ
ǌ ƾǊǊǆ ǋƿǏĮ
Į ǍǘȺǌǆıİ ĮȺ
Į Ĳǎ
ǇǗǏ
ǗǏǑǃǎ ȺǎǑ ƿǉĮ
Įǌİ ƿǌĮ ȺǊǎǁǎǎ ȺǎǑ ȺǊǆıǁĮ
Įǅİ Ĳǎ
ǌǆı
ǆıǁ ǄǈĮ ǌĮ Ĳǎǌ
ǌ ıǙıİǈ. « ƴǔ
ǔǐ ǍƿǏĮĲİ ǗĲǈ İǁǋĮǈ
İįǙ
įǙ ǏǙĲǆıİ Ĳǎ
ǎǑǐ ıǔĲǀǏİǐ Ĳǎ
ĲǎǑ. «ưĮ İǁįĮǋ
Įǋİ Ĳǎ
ıǈǌ
ǌǈƾǊǎ ıǎǑ ǋİ Ĳǎǌ
Ĳ ǉĮȺǌǗ» ĲǎǎǑ ĮȺƾǌĲǆıĮǌ..
ƪǁǌĮ
Įǈ ĳǑıǈǉǗ ǌĮ ĮȺǎǇĮǏǏǑǌǗǋĮıĲĲİ ǗĲĮǌ ĲĮ ȺǏƾǄǋĮĲĮ
ǋĮǐǐ Ⱥƾǌİ ƾıǒǆǋĮ. ƣǋǔǐ įİǌ ǇĮ ȺȺǏƿȺİǈ ǌĮ Ĳǎ ǃƾ
ƾǅǎǑǋİ
ǉƾĲĲǔ, İȺİǈįǀ ǎ Ĭİ
İǗǐ, Ĳǎ ıǘǋȺĮǌ, ǀ ĮǑĲƿǐ ǎǈ ƾǄǌ
ǌǔıĲİǐ
ǋǑı
ıĲǆǏǈĮǉƿǐ įǑǌƾǋİǈǐ ȺǎǑ ǎǈ ȺİİǏǈııǗĲİǏǎǈ ĮȺǗ
Ǘ İǋƾǐ
Ⱥǈı
ıĲİǘǎǑǋİ ǗĲǈ ȺǊ
ǊĮǌǙǌĲĮǈ Ⱥƾǌǔ,, įǁȺǊĮ ǀ ǋƿıĮ ǋĮǐ ,
ıǑǌ
ǌİǒǙǐ İǏǄƾǅǎǌĲ
ĲĮǈ ǋİ Ĳǆ ǅǔǀ ǋĮǐ, ĮǉǗǋĮ ǉĮ
Įǈ Ĳǆǌ
ǙǏĮ
Į ĲǎǑ ǋİǄĮǊǘĲİǏǎǑ ȺǗǌǎǑ ǉĮǈ ĲĲǆǐ ĲĮǊĮǈȺǔǏǁĮǐǐ.
Ƴ ƧȺ
Ƨ ƴĮǘǊǎǐ ƿǄǏĮ
ĮǓİ «…ƠǋĮǇĮĮ Ĳǎ ǋǑıĲǈǉǗ ǌĮ
Į İǁǋĮǈ
İǑǒ
ǒĮǏǈıĲǆǋƿǌǎǐ ıİ
ı ǎȺǎǈĮǌįǀȺǎǎĲİ ǉĮĲƾıĲĮıǆ,, İǁĲİ
ǒǎǏ
ǏĲƾĲǎǐ, İǁĲİ ǌǆıĲǈǉǗǐ, İǁĲİ ǅǙ
ǙǌĲĮǐ ıĲǆǌ ĮĳǇǎǌǁĮ,
İǁĲİİ ıĲǆ ĳĲǙǒİǈĮ»
Ƨǐ ƿǒǎǑǋİ ıĲǎ ǌǎǑ
Ǒ ǋĮǐ ǗĲǈ, Ĳǆǌ İİȺǗǋİǌǆ ĳǎǏƾ ȺǎǑ ǆ
ĮǊǘǃĮ ǋĮǐ ǇĮ ǉĮǁǄİĲĮǈ»
ǉ
, ǁıǔǐ ǌĮ ȺǏǗǉİǈĲĮǈ ǄǈĮ
Ǆ ƿǌĮ
«ǉĮ
ıǈǌǈƾǊǎ ǉĮȺǌǎǘ Ⱥǎ
ǎǑ ǇĮ İǌİǏǄǎȺǎǎǈǀıİǈ ǗǊİǐ İǉİǁǌ
ǌİǐ Ĳǈǐ
ǌƾǋİǈǐ , ȺǎǑ ǗĲ
ĲĮǌ ǉƾǌǎǑǌ Ĳǆǌǌ İǋĳƾǌǈıǀ ĲǎǑ
Ǒǐ ıĲǈǐ
įǑǌ
ǅǔƿƿǐ ǋĮǐ, ǉƾȺǎǈǎǈ Ĳǈǐ
Ĳ ǎǌǎǋƾǅǎǑǌİ ǇĮǘǋĮĲĮ
ƮĮǊǀ ƪȺǈĲǑǒǁĮ
ǎıȺƾǇİǈƾ ıĮǐ
ǐ. Ƨǐ
ıĲǆǌ ȺǏǎ
ǌǎǑǋİ ıǀǋİǏĮ
Į ǗĲǈ ǉĮǊǘĲİǏǎ
ǎ ǉĮǈ ȺİǏǈııǗ
ǗĲİǏǎ.
ǉƾǌ
ƧǑĲǗ İǁǌĮǈ ƸīƪƭƧ
Ƨ
Ĳ
«İȺǈǉǎǈǌǔǌǁ
ǌǁĮ ǋǎǑ» ǋİ ĲĮ ǊǗǄǈĮ
ĬĮ ǉǊİǁıǔ ĮǑĲǀ Ĳǆǌ
ȺǎǈǎǑ ƧǌǙǌǑǋǎǑ
Ǒ
ǉƾȺ
īǈĮ ǌĮ İǉĲǈǋǀıİǈǐ Ĳǆǌ
Ĳ ĮǍǁĮ ƪƱƳƶ ƹƹƵƳƱƳƸ ǏǙĲǆı
ıİ ƿǌĮ
ǎǑįĮıĲǀ ȺǎǑ ƿǒ
ǒĮıİ ǋǈĮ ǒǏǎǌǈƾ
ıȺǎ
īǈĮ ǌĮ İǉĲǈǋǀıİǈǐ Ĳǆǌ ĮǍǁĮ ƪƱƳƶƶ ưƬƱƧ ǏǙĲǆı
ıİ ǋǈĮ
ǌĮ ȺǎǑ İǁǒİ ȺǏǗǔǏǆ ǄƿǌǌĮ
ǋƾǌ
īǈĮ ǌĮ İǉĲǈǋǀıİǈǐ Ĳǆǌ
Ĳ ĮǍǁĮ ưƭƧƶ ƪƨƩƳưƧƩƧƶ ǏǙ
ǙĲǆıİ
ǌ İǉįǗĲǆ İǌǗǐ İǃ
ǃįǎǋĮįǈĮǁǎǑ ȺİǏǏǈǎįǈǉǎǘ
Ĳǎǌ
īǈĮ ǌĮ İǉĲǈǋǀıİǈǐ Ĳǆǌ ĮǍǁĮ ưƭƧƶ ƻƵƧƶ ǏǙĲǆıİİ ĲǎǑǐ
ǔĲİǑǋƿǌǎǑǐ ȺǎǑ
Ǒ ȺǏǎıǋƿǌǎǑǌ ǌĮĮ ıǑǌĮǌĲǆǇǎǘǌ
İǏǔ
īǈĮ ǌĮ İǉĲǈǋǀıİǈǐǐ Ĳǆǌ ĮǍǁĮ ƪƱƳ
Ƴƶ ƯƪƴƷƳƸ ǏǙ
ǙĲǆıİ
Ⱥǎǈǎǌ ȺǎǑ ǋǗǊǈǐ ƿǒĮıİ Ĳǎ ĲǏĮǁǌǎ
ǌǎ
ǉƾȺ
īǈĮ ǌĮ İǉĲǈǋǀıİǈǐ Ĳǆǌ ĮǍǁĮ ƪƱƳ
Ƴƶ ƩƪƸƷƪƵƳƯƪ
ƪƴƷƳƸ
ǎǑ ǋǗǊǈǐ ǄǊǘĲǔııİ ĮȺǗ ƿǌĮ ĮĲǘǒ
ǒǆǋĮ
ǏǙĲĲǆıİ ǉƾȺǎǈǎǌ Ⱥǎ
īǈĮ ǌĮ İǉĲǈǋǀıİǈǐǐ Ĳǆǌ ĮǍǁĮ ƪƱƳ
Ƴƶ ƹƭƯƭƳƶƷƳƸ
Ƹ ƷƳƸ
ƸƷƪƵƳƯƪƴƷƳƸ ǏǙĲǆıİ ǉƾȺȺǎǈǎǌ ȺǎǑ ǉƿƿǏįǈıİ
ƩƪƸ
ĮǏǄ
ǄǑǏǗ ǋİĲƾǊǊǈǎ ıĲǎǑǐ
ı
ƳǊǑǋȺǈĮǉǎ
ǉǎǘǐ.
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www.CapitalLinkGreece.com

...your link to the Greek stock market

Major Greek economic news and developments
Listed Greek company news and announcements
Stock market statistics
Comparative charting
Market and company research (by third party contributors)
Free sign up to received news and alerts

www.CapitalLinkGreece.com

Linking the Greek Stock Market with Global Investors since 1997

Capital Link Shipping
...Linking Shipping and Investors Across the Globe

Capital Link is a New York-based Advisory, Investor Relations and Financial Communications firm. Capitalizing on our
in-depth knowledge of the shipping industry and capital markets, Capital Link has made a strategic commitment to the
shipping industry becoming the largest provider of Investor Relations and Financial Communications services to
international shipping companies listed on the US and European Exchanges. Capital Link's headquarters are in New York
with a presence in London and Athens.

Investor Relations & Financial Advisory
Operating more like a boutique investment bank rather than a traditional Investor Relations firm,
our objective is to assist our clients enhance long term shareholder value and achieve proper
valuation through their positioning in the investment community. We assist them to determine
their objectives, establish the proper investor outreach strategies, generate a recurring
information flow, identify the proper investor and analyst target groups and gather investor and
analyst feedback and related market intelligence information while keeping track of their peer
group. Also, to enhance their profile in the financial and trade media.

In our effort to enhance the information flow to the investment community and contribute to improving investor knowledge of
shipping, Capital Link has undertaken a series of initiatives beyond the traditional scope of its investor relations activity, such as:

www.CapitalLinkShipping.com
A web based resource that provides information on the major shipping and stock market
indices, as well as on all shipping stocks. It also features an earnings and conference call
calendar, industry reports from major industry participants and interviews with CEOs, analysts
and other market participants.

Weekly Capital Link Shipping e-Newsletter
Weekly distribution to an extensive audience in the US & European shipping, financial and
investment communities with updates on the shipping markets, the stock market and listed
company news.

www.CapitalLinkWebinars.com
Sector Forums & Webinars: Regularly, we organize panel discussions among CEOs, analysts,
bankers and shipping industry participants on the developments in the various shipping sectors
(containers, dry bulk, tankers) and on other topics of interest (such as Raising Equity in
Shipping Today, Scrapping, etc).

Capital Link Investor Shipping Forums
In New York, Athens and London bringing together investors, bankers, financial advisors, listed
companies CEOs, analysts, and shipping industry participants.

www.MaritimeIndices.com
Capital Link Maritime Indices: Capital Link developed and maintains a series of stock market
maritime indices which track the performance of U.S. listed shipping stocks (CL maritime Index,
CL Dry Bulk Index, CL Tanker Index, CL Container Index, CL LNG/LPG Index, CL Mixed Fleet
Index, CL Shipping MLP Index – Bloomberg page: CPLI. The Indices are also distributed
through the Reuters Newswires and are available on Factset.
Capital Link - New York - London - Athens
New York - 230 Park Avenue, Suite 1536, New York, NY, 10169 Tel.: +1 212 661 7566 Fax: +1 212 661 7526
London - Longcroft House,2-8 Victoria Avenue, London, EC2M 4NS, U.K Tel. +44(0) 203 206 1320 Fax. +44(0) 203 206 1321
Athens - 40, Agiou Konstantinou Str, Suite A 5, 151-24 Athens, Greece Tel. +30 210 6109 800 Fax +30 210 6109 801

www.capitallink.com
www.capitallinkforum.com

Capital Link

...your link with the global investment community

Excellence in Investor Relations and Financial Communications
Your Link With the Global Investment Community
With its headquarters in New York and presence in London and Athens, Capital Link has been active since 1995 in
the field of Investor Relations and Financial Communication. Its activities focus mainly on three areas: 1) Linking
companies with strategic and institutional investors, bankers, analysts, and the financial media in Europe and the
United States, 2) American Closed-End Funds and ETFs, 3) Listed shipping Companies. Capital Link's programs
combine IR, IT and financial media in one comprehensive package enabling Companies to maximize their
penetration and recognition in the global investment community.
Capital Link maintains close collaboration with the three main US Stock Exchanges (New York Stock Exchange,
American Stock Exchange (now part of NYSE) and NASDAQ), the London Stock Exchange, the Athens Stock
Exchange as well as numerous companies in Greece, Europe, US and Chile. It also organizes annually in New
York, London and Athens a series of Investment Forums focusing on its main activity fields
(www.capitallinkforum.com).
Capital Link has a leading position globally in the area of Investor Relations with respect to shipping, as it
cooperates with 25 shipping companies listed on the three US Stock Exchanges, as well as in London (LSE and
AIM) and Milan. Capital Link is by far the most recognizable IR firm in this sector with unique access to investors,
analysts, media and bankers. It has built the most extensive and effective platform for linking Listed shipping
Companies with the investment community in Europe and the United States. Capital Link is a member of the Baltic
Exchange and organizes regularly Analyst and CEO Forums on tankers, containers and dry bulk shipping.
Additionally, it holds annually the "Invest in International Shipping" Capital Link Forums in New York and London.
Finally, it also maintains a shipping portal with information on all UK and US Listed shipping Companies
(www.capitallinkshipping.com).
Capital Link has also a leading position in US Closed-End funds and ETFs, as it cooperates with the major fund
sponsors in these sectors. The Annual Capital Link "Closed-End Fund and Global ETF" Forum taking place in New
York, already in its 10th year, is considered the most significant Forum of the sector. In the context of this Forum,
Capital Link organizes the "Annual Closed-End Fund & Global ETF Awards" which recognize funds and managers
who adhere to high standards of Corporate Governance, financial disclosure and Investor Relations. Capital Link
also maintains a portal with information on these funds (www.closedendfundforum.com).
Capital Link has built one of the most extensive and effective networks for the promotion of Greek Listed
Companies both in Greece and mainly in Europe and the United States targeting international investors. Indicative
events of its activity are the decisive contribution of Capital Link to the signing of the Cooperation Memorandum
between the New York and Athens Stock Exchanges in 2002, the organization of events for the OTE listing on the
New York Stock Exchange in 1998, as well as the organization of the first visit by the Chairman of the New York
Stock Exchange to Athens in 2001. The Annual Capital Link Forum on "Investing in Greece", already in its 13th
year, has been established as the most credible Forum for briefing US investors on the progress, developments and
potential of the Greek economy, the stock market and Greek listed companies. Capital Link's Greek portal
(www.capitallinkgreece.com), in operation since 1997, has been established as a main source of information
among international investors on the Greek stock market and Listed Companies.
Finally, Capital Link organizes the Greek IR Awards, aimed to identify and recognize those Executives and
Companies who adhere to high standards of Corporate Governance, financial disclosure and Investor Relations
(www.irawards.gr - www.greekirawards.com).

Capital Link - New York - London - Athens
New York - 230 Park Avenue, Suite 1536, New York, NY, 10169 Tel.: +1 212 661 7566 Fax: +1 212 661 7526
London - Longcroft House,2-8 Victoria Avenue, London, EC2M 4NS, U.K Tel. +44(0) 203 206 1320 Fax. +44(0) 203 206 1321
Athens - 40, Agiou Konstantinou Str, Suite A 5, 151-24 Athens, Greece Tel. +30 210 6109 800 Fax +30 210 6109 801

www.capitallink.com
www.capitallinkforum.com
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H.E. Michel
M
Do
oucin

Ambassador at la
arge for Bioe
ethics & Corp
porate Socia
al Responsibiility
French Miniistry of Foreign Affairs

n είναι ο Γάλλο
ος πρεσβευτήςς για τη Βιοηθ
θική και την Ετ
ταιρική Κοινωννική Ευθύνη από το
Ο κ. Michel Doucin
8. Τα τελευτα
αία χρόνια έχ
χει αναλάβει έένα μεγάλο αριθμό
α
λειτουρ
ργιών που ασ
σχολούνται μεε την
2008
πολιττιστική διπλω
ωματία, αναπττυξιακή πολιτιική, την οικο
ονομία και τιςς σχέσεις με την κοινωνία
α των
πολιττών.
άλληλα, έχει διατελέσει
δ
καθηγητής σε πολλύ γνωστά πα
ανεπιστήμια όπ
πως το Sciencees Po στο Παρ
ρίσι, η
Παρά
Ecole
e Nationale d'Administration και το U
Univeristé Paris-Sud-Jean Monnet. Άφηησε το Υπου
υργείο
Εξωττερικών αρκεττές φορές για να αναλάβει θέσεις στο Υπουργείο
Υ
Πολιτισμού, το ΥΥπουργείο Το
οπικής
Ανάπ
πτυξης και το Γραφείο του Πρωθυπουργο
Π
ού.
παράδειγμα, του ζητήθηκε το
τ 1999 από ττον Πρωθυπουργό να συστ
τήσει ένα συμββουλευτικό όρ
ργανο
Για π
με σ
σκοπό την πρ
ροβολή των επιθυμιών
ε
και επικρίσεων της
τ
κοινωνίαςς των πολιτώ
ών όσον αφορ
ρά τη
Γαλλλική Διεθνή Συ
υνεργασία: το Ανώτατο Συμβ
βούλιο για τη Διεθνή Συνεργ
γασία.
διπλωμάτης, διετέλεσε δια
αδοχικά Γενικόός Πρόξενος και Διευθυντ
τής του Γαλλλικού Πολιτισ
στικού
Ως δ
Ινστιτούτου της Νάπολης
Ν
(Ιταλία) και Γενικκός Πρόξενος στο Mainz (Γερμανία) τη δεκαετία του
υ ‘90.
Α
Δικκαιώματα μετα
αξύ 2005 και 2008.
2
Διορίστηκε Πρεσβεευτής για τα Ανθρώπινα
θητής της Eccole Nationalee d'Administra
ation και κατ
τέχει μεταπτυυχιακό τίτλο στην
Είναιι πρώην μαθ
οικοννομία και διδακτορικό στις πολιτικές
π
επισττήμες.

Ρόδ
δη Κράτσ
σα

Ανττιπρόεδρος Ευρωπαικού
Ε
Κοινοβουλίο
ου

όδη Κράτσα έχει εκλεγεί Ευρωβουλευττής με τη Ν.Δ.
Ν
το 1999,, 2004 και 22009 καθώς και Α
Η Ρό
Αντιπ
πρόεδρος του
υ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο υ το 2007 κα
αι Β’ Αντιπρόεδρος το 20009. Γεννήθηκεε στη
Ζάκυ
υνθο και σπο
ούδασε Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο
ο της Γενεύη
ης και έκανε τις μεταπτυχ
χιακές
σπου
υδές της στο Ινστιτούτο Ευ
υρωπαϊκών Σπ
πουδών του ίδ
διου Πανεπιστ
τημίου. Ως Αντ
ντιπρόεδρος το
ου ΕΚ
είναι αρμόδια για τη Διαδικασία
α Συνδιαλλαγ ής (νομοθετικ
κή διαδικασία)), την Πολιτικκή επικοινωνία
ας και
ροφόρησης, την Ευρωμεσογειακή συνεργγασία και το Ευρω-Mεσογε
ειακό Πανεπισττήμιο (EMUNII). Ως
πληρ
ευρω
ωβουλευτής είίναι Μέλος στιις Επιτροπές: Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτωνν_Δικαιωμάτων
ν των
Γυνα
αικών και Ισόττητας των Φύλ
λων_Περιφερεειακής Ανάπτυξξης.
ος της Αντιπροσωπείας του
υ EK στην Κο
οινοβουλευτική
ή Συνέλευση Ευρώπης-Λαττινικής
Είναιι επίσης Mέλο
Αμερ
ρικής καθώς και
κ στην Κοινο
οβουλευτική Σ
Συνέλευση τη
ης Ένωσης για
α τη Μεσόγειοο. Δραστήρια στην
κοινω
ωνία των πολιτών, είναι Πρ
ρόεδρος της Δ
Διεθνούς Οργά
άνωσης για τη
ην Προώθηση των Γυναικώ
ών της
Ευρώ
ώπης-Βραβείο «Γυναίκες τη
ης Ευρώπης»,, Μέλος Διοικ
κούσας Επιτροπής του Ευρρωπαϊκού Κέν
ντρου
Πολιττισμού στη Γεενεύη, Μέλος του
τ Συμβουλίοου Πολιτισμού
ύ της Ένωσης για τη Μεσόγεειο.
μ
του Δ.Σ. και της Ε
Εκτελεστικής Επιτροπής το
ου Ινστιτούτοου Δημοκρατία
ας Κ.
Έχει διατελέσει μέλος
αμανλής. Έχει λάβει πολλές διακρίσεις μετταξύ των οπο
οίων τα Παράσ
σημα του «Διοοικητή του Εθ
θνικού
Καρα
Τάγμ
ματος του Κέδ
δρου του Λιβά
άνου» και του «Αξιωματικού
ύ του Τάγματο
ος της Λεγεώννας της Τιμής»
» από
το ΓΓάλλο Πρόεδρ
ρο Ν. Sarkozy
y, τον τίτλο ττου «Σταυροφ
φόρου του Τά
άγματος των Σταυροφόρων
ν του
Πανα
αγίου Τάφου»
» από τον Πατριάρχη
Π
Ιερ
ροσολύμων κ..κ. Θεόφιλο ΙΙΙ,
Ι
το «Χρυσ
σό Μετάλλιο»
» του
Πανεεπιστημίου Αιγγαίου κ.α. www
w.rodikratsa.eeu
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Μ
Μιχάλης Α. Αγγελ
λόπουλο
ος
Πρόεδρος
Ευρωπα
αϊκή Κίνηση Ελλάδας

Κ
Δίκα
αιο, Νομικός Σύμβουλος
Σ
τη
ης Ευρωπαϊκήής Επιτροπής στην
• Δικκηγόρος. Ειδίκευση στο Κοινοτικό
Ελλλάδα (1995-2
2004). Ερμην
νεία και εφαρ
ρμογή του Κο
οινοτικού Δικα
αίου. Απαντήσ
σεις σε ερωτή
ήματα
φο
ορέων και πολλιτών (5.000 ερωτήματα). Καταγγελίες – γνωμοδοτή
ήσεις, υπομνήμματα, παρασττάσεις
σττα Ευρωπαϊκά Όργανα.
• Ευ
υρωπαϊκό Δικα
αστήριο - Σύμβ
βαση Δικαιωμά
άτων του Ανθρ
ρώπου.
• Συ
υνδιευθυντής του Κέντρου Διπλωματικώνν και Στρατηγ
γικών Μελετώ
ών στην Ελλάδδα (CEDS, Γα
αλλικό
Ίδ
δρυμα – Κέντρ
ρο Μεταπτυχιακών Σπουδώνν και Ερευνών))
• Πρ
ρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ε
Κίνησης
Κ
στην Ελλάδα και εκλεγμένο μέλο
ος του Ευρωππαϊκού Συμβο
ουλίου
τη
ης Διεθνούς Ευρωπαϊκής
Ε
Κίνησης
Κ
(η αρ
ρχαιότερη πα
ανευρωπαϊκή οργάνωση γιαα την Ένωση
η της
Ευ
υρώπης με μέλλη σε 35 χώρεες)
• Ιδρυτικό μέλοςς και επίτιμοςς Πρόεδρος ττων Νέων Ευ
υρωπαίων Φεν
ντεραλιστών και της Ελλη
ηνικής
Κίννησης Ευρωπα
αίων Φεντεραλ
λιστών, και τοου Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Σπουδών
• Γε
ενικός Γραμμ
ματέας της Περιφέρειαςς Ανατολικής Μακεδονία
ας –Θράκηςς (Απρίλιος 20
004 –
Οκκτώβριος 2007
7)
• Πρ
ρόεδρος της
ς Επιτροπής
ς Βαλκανίων
ων και Μαύρ
ρης Θάλασσ
σας (2004-20007) της Έν
νωσης
Πα
αράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης
Ε
(CPM
MR) στην οποία συμμετέχου
υν 160 ευρωπααϊκές περιφέρεειες.
• Ειδ
δικός Γραμμ
ματέας του Υπουργείου Εσωτερικώ
ών για τη Διο
οικητική Μετα ρρύθμιση (20
008 –
σή
ήμερα)
• Συ
υγγραφικό Έργο:
Έ
o Οι σημανντικότερες νομ
μοθετικές διατά
άξεις του παρά
άγωγου κοινοτ
τικού δικαίου. Σάκκουλας, 1982
1
o Σάμος, Ικκαρία, Φούρνο
οι η δική μας π
προοπτική. Ελλ
ληνικά Γράμμα
ατα, 2004
o Η Μάχη του Έβρου, συλλογική έκκδοση της Πεεριφέρειας ΑΜ
Μ-Θ για την αντιμετώπιση
η των
ών του ποταμού Έβρου. 20006
πλημμυρώ
o Η Περιφερειακή Πολιττική της Ευρώ
ληνικό μοντέλ
λο. Δίτομο συυλλογικό έργο
ο της
ώπης, το ελλ
Λ
2008
Ευρωπαϊκκής Κίνησης. Λιβάνης,
• Γλ
λώσσες: Αγγλλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλλικά

Νίκο
ος Αναλυ
υτής

Πρόεδρος
Ελληνικ
κό Δίκτυο για
α την Εταιρικ
κή Κοινωνική
ή Ευθύνη

Ο κ. Νίκος Αναλυττής σπούδασε Πολιτικές Επισ
στήμες και Νομικά στο Πανε
επιστήμιο Αθηηνών.
σειρά ετών διεετέλεσε Ανώτα
ατο Στέλεχος κκαι μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΣΟ
Ο (EXXON) στηην Ελλάδα.
Επί σ
Από το 1984 έωςς το 2000 διεετέλεσε Διευ
υθυντής Ομίλο
ου, Ανθρωπίν
νων και Δημοσ
ν του
σίων Σχέσεων
Τ
Α.Ε.
Ομίλλου Εταιριών ΤΙΤΑΝ
Από το 1989 έωςς τον Μάιο του 2007 διετέλλεσε μέλος του
τ
Δ.Σ. της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και Πρόεδρο
ος της
IΩΝΙΙΑΣ Α.Ε.
Από τον Μάιο του 2007 είναι Σύ
ύμβουλος Διοίκκησης του Ομίίλου Εταιριών ΤΙΤΑΝ ΑΕ
ντιπρόεδρος, υπεύθυνος γιαα τα Κοινωνικ
κά και
Διετέέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Β. από τοο 1980 και Αν
Εργα
ασιακά θέματα
α, από τον Μά
άιο 1988 έως ττον Μάιο του 2004 καθώς και Αντιπρόεδδρος της Επιτρ
ροπής
Κοινω
ωνικών θεμάττων της Ευρω
ωπαϊκής Οργαννώσεως Εργοδ
δοτών (UNICE
E) στις Βρυξέλλλες και μέλο
ος της
Επιτρ
ροπής Ευρωπα
αϊκού Κοινωνικ
κού Διαλόγου..
Από το 2004 έως τον Μάρτιο το
ου 2007 Εκλεγγμένος Πρόεδρος της Οικον
νομικής και Κο ινωνικής Επιτρ
ροπής
Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).
της Ε
Από το 2003 είναι Πρόεδρος το
ου Ελληνικού Δ
Δικτύου για τη
ην Εταιρική Κο
οινωνική Ευθύννη.
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Δρ. Μιχ
χάλης Αρ
ρβανίτηςς
Πρόεδ
δρος - Euros
science

Γενννήθηκε στην Αθήνα το 1976.
1
Έχει π
πτυχίο στα μαθηματικά
μ
από
α
το Πανεεπιστήμιο Αθη
ηνών,
μετα
απτυχιακό στη
ην στρατηγική
ή και την καιννοτομία από το
τ ΕΜΠ, διδακτορικό στη γγεωφυσική απ
πό το
Πανεεπιστήμιο Πατρών και μεεταδιδακτορική
ή έρευνα σττο ΜΙΤ (ΗΠΑ
Α). Διευθυντήής του ελλη
ηνικού
παρα
αρτήματος της Euroscience
e που αποτελε
λεί Εθνικό Σημ
μείο Επαφής για
γ τη θεματιική Επιστήμη στην
Κοινω
ωνία του FP7,, διευθύνων σύμβουλος
σ
τηςς εταιρείας Ge
eomorph Instrruments. Έχει διατελέσει εθ
θνικός
εκπρ
ρόσωπος του Προγράμματτος Επιστήμη στην Κοινων
νία του 7ου ΠΠ της Ευρρωπαϊκής Ένω
ωσης,
επισττημονικός συννεργάτης στο
ο Γεωδυναμικόό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοππείου Αθηνών, στο
Αρισ
στοτέλειο Παννεπιστήμιο τη
ης Θεσσαλονίίκης, στο Πα
ανεπιστήμιο Αθηνών
Α
καθώ
ώς και επί τριετία
καθη
ηγητής στο πα
ανεπιστήμιο του
τ
City (WΑ,, ΗΠΑ). Έχει διατελέσει επ
πίσης λέκτοραας (407) στο Ιόνιο
Πανεεπιστήμιο και στην Στρατιω
ωτική Σχολή Ευελπίδων Έχει
Έ
διαχειρισθ
θεί περισσότεερα από 35 διεθνή
δ
επεννδυτικά σχέδια
α και έχει δημο
οσιεύσει 40 άρ
ρθρα σε επισττημονικά περιο
οδικά και διεθννή συνέδρια. Για
Γ τη
συνεεισφορά του στην
σ
καινοτομ
μία έχει βραβεευθεί από τον
ν πρόεδρο τηςς Γαλλικής Δηημοκρατίας κα
αι έχει
λάβεει διάφορα εθννικά και ευρωπ
παικά βραβεία
α. Εκλεγμένο μέλος
μ
της AAA
AS, SEG, EAGEE και της RAS. Είναι
πανττρεμένος και έχει
έ μια κόρη.

Δ
Δρ. Γεώρ
ργιος Ι. Αυλωνίτη
Α
ης
Κα
αθηγητής Μά
άρκετινγκ κα
αι Επικοινωννίας
Οικονομικό
ό Πανεπιστημίο Αθηνών

Ο Δρ
ρ. Γεώργιος Αυλωνίτης
Α
είνα
αι Καθηγητής και Πρόεδροςς του Τμήματ
τος Μάρκετινγγκ και Επικοιν
νωνίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Διευ
υθυντής του Εργαστηρίουυ Μάρκετινγκ
κ και
θυντής Σπου
υδών του Μεταπτυχιακού
Μ
ύ Προγράμμα
ατος "Μάρκετ
τινγκ & Επικκοινωνία με Νέες
Διευθ
Τεχννολογίες" για Στελέχη
Σ
Επιχειρήσεων του ιδδίου Τμήματοςς.
Είναιι Πρόεδρος του
τ
Global Sa
ales Science Institute (GS
SSI) για τη διετία
δ
2010-20012 ενώ διεττέλεσε
Πρόεεδρος της Ευρ
ρωπαϊκής Ακαδ
δημίας Μάρκεττινγκ (Europe
ean Marketing Academy – EEMAC) για τη διετία
2008
8-2010.
Έχει παρουσιάσει μια σειρά εργα
ασιών στις Η.Π
Π.Α., Καναδά και Ευρώπη και
κ έχει δημοσ
σιεύσει περισσό
ότερα
ά διεθνών συ
υνεδρίων και στα πιο αξξιόλογα επισττημονικά περιιοδικά
από 160 άρθρα σε πρακτικά
o Marketing
g, το Journall of the Acad
demy
Μάρκκετινγκ στον κόσμο που πεεριλαμβάνουν το Journal of
of M
Marketing Sc
cience, το Internationa
I
al Journal off Research in Marketing
g, το Journal of
Prod
duct Innovattion Manage
ement κ.α.
Είναιι μέλος του Editorial
E
Board σε έντεκα διεθνή περιοδ
δικά του Μάρ
ρκετινγκ μετα ξύ των οποίω
ων το
Jourrnal of Busin
ness Researrch, Europea
an Journal of
o Marketing
g και το Indu
ustrial Marke
eting
Man
nagement κα
αι έχει τιμηθεεί κατά καιροούς με βραβεείο καλύτερηςς δημοσιευμέννης εργασίας. Έχει
εκπο
ονήσει ένα μεεγάλο αριθμό ερευνητικών μελετών για τον ιδιωτικό και το δημόσ
αι έχει
σιο τομέα κα
διατεελέσει σύμβου
υλος σε θέματτα Στρατηγική
ής Μάρκετινγκ
κ και Οργάνωσ
σης Πωλήσεω
ων σε περισσό
ότερες
από 80 Ελληνικές Επιχειρήσεις και
κ Οργανισμοούς.
μήματος Επιχχειρησιακής Έρευνας
Έ
και Μάρκετινγκ του Οικονο
ομικού
Διετέέλεσε Πρόεδρος του Τμ
Πανεεπιστημίου Αθ
θηνών (1997-2
2000) και Πρόόεδρος του Διοικητικού Συμ
μβουλίου της ECR Hellas (19951998
8). Επίσης, διεετέλεσε Αντιπ
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μά
άρκετινγκ (19990-1993) και είναι
εκλεγγμένο Fellow
w του Charterred Institute of Marketing
g Ηνωμένου Βασιλείου κααι της Ευρωπ
παϊκής
Ακαδ
δημίας Μάρκεττινγκ και από τους εμπνευσ
στές της ίδρυσ
σης της Ελλην
νικής Ακαδημίαας Μάρκετινγκ
κ, της
οποία
ας είναι και εκκλεγμένος Πρό
όεδρος.
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Γεώργιος Α. Βε
ερνίκος
Πρόεδ
δρος - Green
npeace

Γενννήθηκε το 195
50 στην Αθήνα
α. Κατάγεται από εφοπλισττική οικογένεια της Σίφνου , που ξεκίνησ
σε την
επιχεειρηματική τη
ης δραστηριόττητα στα μέσ
σα του 19ου
υ αιώνα από την Κωνστανντινούπολη και
κ τη
μετέφερε στον Πεειραιά τη δεκαεετία του 1920 .
ύδασε Οικονομ
μικά στα Πανεεπιστήμια Αθηννών και Λονδίν
νου.
Σπού
Έχει μία κόρη, τη Μαρίνα.
RNICOS YAC
CHTS
Πρόεεδρος της VER
Αντιπ
πρόεδρος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Υ ΝΗΟΓΝΩΜ ΟΝΑ Α.Ε.
Μετέέχει στη Διοίκη
ηση των:
•
ΝΑΥΤΙΚ
ΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ
ΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛ
ΛΛΑΔΟΣ
•
ΕΝΩΣΗΣ
Σ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝ
ΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜ
ΜΟΥ (Eπίτιμο
ος Πρόεδρος
ς)
•
ΣΥΝΔΕΣ
ΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝ
ΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠ
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ν (Γενικός Γρ
ραμματέας)
Πρόεεδρος της GRE
EENPEACE
Μέλο
ος Δ.Σ. της ΕΤ
ΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ
ΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜ
ΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝ
ΝΩΝ
Είναιι μέλος σειράςς Οργανώσεω
ων και Επιμελη
ητηρίων, που έχουν σα στό
όχο την επιχειιρηματική, πολιτική
και κκοινωνική δρασ
στηριότητα.

Πηνε
ελόπη Γα
αβρά
Δημο
οσιογράφος - ΝΕΤ

Γενννήθηκε στην Αθήνα.Αποφοίτ
Α
τησε απο το Τοσίτσειο Αρ
ρσάκειο Εκάλης και σπουδαασα Δημοσιογρ
ραφία
στο “Κέντρο Σπου
υδών Δημοσιο
ογραφίας-Δημοοσιότητας”. Μιλάει Αγγλικά.
ρετεί τον έντυπο και ηλεκτρ
ρονικό Τύπο.Ρεεπόρτερ στην αρχή στις εφηημερίδες Ελ.Τ
Τύπος,
Απο το 1984 υπηρ
μερινή ,αρχισ
συντάκτρια κα
αι παρουσιάσ
στρια στη συ
υνέχεια δελτίίων ειδήσεων
ν και
24 Ωρες, Καθημ
μερωτικών εκπ
πομπών στουςς ραδιοφωνικοούς σταθμούςς ΣΚΑΙ 100,3 , PLANET FM
M και ΝΕΤ 105,8.
1
ενημ
Παρά
άλληλα απο το
ο 1994 παρου
υσιαζε δελτία ειδήσεων και ενημερωτικέςς εκπομπές σττην Τηλεόραση του
ΣΚΑΙΙ και στο Μeg
ga Chanel, εν
νώ απο το 20 04 παρουσιάζζει το κεντρικό δελτίο ειδήήσεων της ΝΕ
ΕΤ το
Σαββ
βατοκύριακο.
Είναιι παντρεμένη κι έχει μια κόρ
ρη.

Αθηνά Κρη
ητικού – Γεννημα
ατά
Πρό
όεδρος - Σ.Κ.Ε.Π.

ε τους γονείςς της στο Παρίσι.
Γενννήθηκε στην Αθήνα. Από πολύ μικρή ηλικία εγκατταστάθηκε με
Ακολλούθησε γαλλιική εκπαίδευση (είναι κάτοχχος baccalaure
eat – Bac section B) και σποούδασε Νομικά στο
Πανεεπιστήμιο Assa
as – Paris II. Εργάστηκε σττους χώρους της
τ Διαφήμιση
ης (διαφημιστιική εταιρεία TBWA)
μέχρ
ρι την επιστροφ
φή της στην Ελλάδα,
Ε
το 19990.
Από το τέλος 200
07 έως σήμερα:
ύτρια και πρόεεδρος του «Συ
υνδέσμου Κο
οινωνικής Ευ
υθύνης για Παιδιά
Π
και Νέέους – Σ.Κ.Ε.Π.».,
Ιδρύ
Σωμα
ατείο μη κερ
ρδοσκοπικού χαρακτήρα
χ
ποου ιδρύθηκε αρχές του 2008. Ο Σ.Κ.ΕΕ.Π. λειτουργ
γεί ως
πλατ
τφόρμα επικοινωνίας, συνδέοντας
σ
ν
με ανα
απηρίες και ννέους σε ανττίξοες
παιδιά και νέους
συνθ
θήκες διαβίωσ
σης (από ειδικά
ά σχολεία - κοοινωνικούς φο
ορείς - ιδρύματ
τα) μαζί με μμαθητές Δημοττικού,
Γυμννασίου, Λυκείο
ου Γενικής Εκπ
παίδευσης.
Από το 2005 έως
ς τέλος 2007
7:
σε στην Άγκυρ
ρα ακολουθών
ντας τον σύζυ
υγο της – πρέσβη της Ελλάδος στην Τοουρκία. Ασχολή
ήθηκε
Έζησ
ενεργά με φιλανθρωπικό και πο
ολιτιστικό έργγο, κυρίως σε θέματα που αφορούν ευππαθείς ομάδες νέων
από τις 2 χώρες. Για
Γ την δράση της βραβεύτη
ηκε στην Τουρ
ρκία, ως «Μητέ
έρα του έτουςς 2007».
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Από το 1990 μέχ
χρι το 2005:
όθηκαν 6 βιβλίία της – ποιητικά και πεζά.
Εκδό
Υπήρ
ρξε μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κένττρου του Δήμο
ου Κηφισιάς.
Διετέέλεσε ειδικός σύμβουλος
σ
του Δημάρχου Κ
Κηφισιάς επί πολιτιστικών προγραμμάτων
π
ν.
Είναιι παντρεμένη και μητέρα 3 παιδιών.
π

Κω
ωνσταντ
τίνος Ευ
υαγγελιν
νός

Επίκουρ
ρος Καθηγητ
τής του Τμήμ
ματος Περιβά
άλλοντος
Πανε
επιστήμιο Αιγ
γαίου

Κωνσταντίνος Η. Ευαγγελιινός είναι Επ
πίκουρος Καθ
θηγητής του Τμήματος Π
Περιβάλλοντοςς του
Ο Κ
Πανεεπιστημίου Αιιγαίου και μέέλος του Εργγαστηρίου Επ
πιχειρησιακής Περιβαλλοντιικής Πολιτικής και
Διαχεείρισης. Είναι επιστημονικό
ός υπεύθυνος του θεσμού της αξιολόγησ
σης των απολλογισμών Εταιρικής
Κοινω
ωνικής Ευθύνη
ης Ελληνικών και Ευρωπαϊκκών επιχειρήσεεων με βάση το
τ πρότυπο τοου Global Repo
orting
Initia
ative που διεννεργείται τα τελευταία
τ
πένντε χρόνια. Έχ
χει συντονίσει έρευνες σε εθνικό και διιεθνές
επίπεεδο για την Ετταιρική Κοινωνική Ευθύνη, έχει συντάξει πολλές συναφ
φείς ερευνητικκές και μελετη
ητικές
εργα
ασίες και διδάσ
σκει σε τέσσερ
ρα μεταπτυχια
ακά προγράμματα σπουδών για την ΕΚΕ. Είναι επίσης μέλος
της οργανωτικής και επιστημον
νικής επιτροπ
πής εθνικών και
κ διεθνών συνεδρίων
σ
καθθώς και μέλο
ος της
θνούς επιστημοονικού περιοδ
δικού Περιβαλλ
λοντικής Αξιολλόγησης, Πολ
λιτικής
συνττακτικής επιτροπής του διεθ
και Διαχείρισης του
τ
Πανεπισττημίου του Λ
Λονδίνου. Έχεει εργαστεί ως
ω ερευνητήςς στην Ευρω
ωπαϊκή
ύ από το Im
mperial College
e της
Σταττιστική υπηρεεσία στο Λουξεμβούργο, εείναι κάτοχος διδακτορικού
Αγγλλίας και μετα
αδιδακτορικός υπότροφος του προγράμ
μματος Marie
e Curie στο Πανεπιστήμιο
ο του
Naga
asaki της Ιαπω
ωνίας.

Κ
Κωνσταν
ντίνος Ευριπίδη
Ε
ς

Διευθ
θύνων Σύμβο
ουλος – GENESIS PHARM
MA A.E.

ωνσταντίνος Ευριπίδης
Ε
γεννήθηκε στη Λ
Λευκωσία το 1953. Σπούδα
ασε Οικονομικκά στην ΑΣΟΕ
ΕΕ και
Ο Κω
είναι κάτοχος ΜΒΑ
Α από το Londo
on Business S
School.
ον κλάδο τωνν φαρμακευτικ
κών προϊόντω
ων, έχοντας δδιατελέσει για δέκα
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο
χρόννια Πρόεδρος και Διευθύνω
ων Σύμβουλοςς της Wellcom
me Hellas A.E
E. και της Weellcome plc για
γ το
Ισρα
αήλ. Έχει διαττελέσει επίσης Assistant Co untry Manage
er της PepsiCo
o Internationaal στην Ελλάδ
δα και
στηνν Κύπρο.
Από το 1997 είνναι Διευθύνων Σύμβουλοςς της ελληνικ
κής εταιρείας φαρμακευτικκής βιοτεχνολ
λογίας
πήρξε και ιδρυ
υτικό στέλεχοςς.
GENESIS Pharma, της οποίας υπ
ος του Δ.Σ. το
ου Συνδέσμου Φαρμακευτικ
κών Επιχειρήσε
εων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), μέλο
ος του
Είναιι αντιπρόεδρο
Γενικκού Συμβουλίο
ου του ΣΕΒ, μέλος
μ
του Δ.Σ
Σ. της Λέσχηςς Επιχειρηματικότητας και μμέλος του Δ.Σ
Σ. του
Σωμα
ατείου «Επιχειρηματικότητα
α Νέων». Επίσ
σης, αποτελεί ιδρυτικό μέλο
ος του Συλλόγγου Αποφοίτων του
Lond
don Business School
S
στην Ελ
λλάδα, ενώ απ
πό το 2000 μέέχρι σήμερα εκ
κλέγεται Πρόεδδρος.
Το 2
2006 ο κος Κώστας
Κ
Ευριπίδ
δης έλαβε τοο βραβείο του
υ «Δυναμικά Αναπτυσσόμεν
Α
νου Επιχειρημ
ματία»
στονν διεθνώς ανα
αγνωρισμένο διαγωνισμό
δ
«E
Entrepreneur of the Year»
», που διοργαννώθηκε για πρώτη
π
φορά
ά στην Ελλάδα
α από την Ernst &Young, εννώ το 2011 το
ου απονεμήθηκ
κε το 2o βραβε
βείο στην κατη
ηγορία
«Καλλύτερος ηγέτη
ης CEO/Διευθύ
ύνων Σύμβουλλος στην ΕΚΕ
Ε» στα βραβείία «Θαλής - C
CEO & CSR 2011»,
που διοργανώνει κάθε
κ
χρόνο το περιοδικό Χρ ήμα.
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Luc
c Hendriickx

Directo
or of Enterpriise Policy and External R
Relations
Eurropean Assocciation of Cra
aft, Small an
nd Medium-ssized Enterprrises

ό το 2000, Δ
Διευθυντής τη
ης Επιχειρηματ
τικής Πολιτικήής και Εξωτερικών
Ο κ.. Luc Hendricckx είναι, από
Σχέσ
σεων της UEA
APME (Ευρωπα
αική Ένωση Β
Βιοτεχνιών & Μικρομεσαίων
ν Επιχειρήσεω
ων), τον οργανισμό
Ευρω
ωπαίων εργοδ
δοτών που εκπροσωπεί
ε
ττα συμφέρον
ντα των βιοτ
τεχνιών και ττων Μικρομεσ
σαίων
Επιχεειρήσεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ε
Έννωσης.
Είναιι μέλος τη
ης ομάδας εργασίας Μ
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεω
ων της EFFRAG (Ευρω
ωπαϊκή
Χρημ
ματοοικονομικκή Συμβουλευ
υτική Ομάδα Πληροφόρησ
σης) και αντιιπροσωπεύει την UEAPME
E στο
Ευρω
ωπαϊκό πολυμεερές Φόρουμ για
γ την ΕΚΕ.
Από το 1997 έω
ως το 2000 διετέλεσε μ
μέλος του Φλαμανδικού
Φ
Υπουργείου
Υ
Π
Περιβάλλοντος και
σχόλησης. Το 1989 εντάχθη
ηκε στην UNI ZO, τη Βελγικ
κή οργάνωση Μικρομεσαίωνν Επιχειρήσεω
ων, ως
Απασ
Νομικός Σύμβουλο
ος. Μεταξύ το
ου 1992 και 1998 ήταν επ
πίσης καθηγητ
τής στο Φλαμμανδικό Οικον
νομικό
ω πωλητής στο
σ μαγαζί τηςς αδελφής του.
Λύκεειο στις Βρυξέλλλες. Ξεκίνησεε την καριέρα του το 1986 ως
Ο Lu
uc Hendrickx έχει
έ
πτυχίο Νο
ομικής από τοο Καθολικό Πα
ανεπιστήμιο της
τ Leuven (B
B), Δίπλωμα από το
Instittut Européen des Hautes Etudes Interrnationales τη
ης Νίκαιας (F
F) και Μεταπττυχιακό Τίτλο
ο στις
Ευρω
ωπαϊκές Σπουδ
δές από το Universitat Autòn
noma de Barcelona (S).

Σίσσυ
υ Ηλιοπο
ούλου

Senior Com
mmunication
ns Manager
Novartis

Σίσσυ Ηλιοπού
ύλου έχει σπ
πουδάσει Φιλοοσοφία Παιδα
αγωγική και Ψυχολογία σ
στο Καποδισττριακό
H Σ
ηνών και είναι κάτοχος Μasster in Βusinesss Αdministrattion (MBA) αππό το Πανεπισ
στήμιο
Πανεεπιστήμιο Αθη
της Ο
Ουαλίας.
Ξεκίννησε την καριέέρα της στην ACS στο τμήμ
μα Μarketing και
κ Πωλήσεων
ν το 1998. Το 2000 συνεχίζεει την
επαγγγελματική τηςς σταδιοδρομία στην εταιρία
α επικοινωνίαςς και Δημοσίω
ων Σχέσεων, T
The Think Tan
nk, ως
Acco
ount Manager ενώ το 2002
2 προάγεται σ
σε Account Director, υπεύθυνη για τους Λογαριασμού
ύς της
John
nson & Johnso
on, Kessaris, Δελούδης,
Δ
Don
nna Karan κ.α.
Το 2
2003 συνεχίζει την επαγγελμ
ματική της ποορεία στην Cocca-Cola Tρία Έψιλον,
Έ
στο Τ
Τμήμα Επικοιν
νωνίας
και Δ
Δημοσίων Σχέέσεων, ως Πρ
ροϊσταμένη Δη
ημοσίων Σχέσ
σεων και Επικο
οινωνίας. Στηνν περιοχή ευθ
θύνης
της εντάσσονται το
τ τμήμα επικ
κοινωνίας κατταναλωτών, η ανάπτυξη τη
ης στρατηγικήής για την ετα
αιρική
ωνική ευθύνη
η και την υλοποίηση κοινω
νωνικών και περιβαλλοντικώ
π
ών προγραμμμάτων, η ετα
αιρική,
κοινω
χορη
ηγική και προϊο
οντική επικοιν
νωνία, η οργάννωση εκδηλώσ
σεων, η κατάρ
ρτιση του Απολ
ολογισμού Εταιρικής
Κοινω
ωνικής Υπευθυ
υνότητας, οι σχέσεις
σ
με του
υς Κοινωνικούςς Εταίρους τηςς εταιρίας.
Το 2
2007 προάγετα
αι στη θέση τη
ης Διευθύντρια
ας Επικοινωνία
ας, υπεύθυνη για
γ όλη την ετταιρική, προϊόν
ντικη,
χορη
ηγική και εσω
ωτερική επικο
οινωνία της εεταιρίας, το crisis manage
ement, τις έέρευνες φήμη
ης και
κοινω
ωνικής υπευθ
θυνότητας, την ανάπτυξη και επικοινω
ωνία προγραμμάτων διαττροφής, το τμήμα
τ
επικο
οινωνίας κατα
αναλωτών, την
ν κατάρτιση ττου Απολογισ
σμού Κοινωνικ
κής Υπευθυνότ
ότητας της ετα
αιρίας
και ό
όλων των εταιρικών εντύπω
ων και εκδηλώ
ώσεων, τον το
ομέα υγείας κα
αι διατροφής κκαι την επικοιν
νωνία
των διατροφικών αξιών και πρ
ρωτοβουλιών ττων προϊόντω
ων για θέματα
α διατροφής, ττου προγράμμ
ματος
ωνικών εταίρων
ν στα εργοστά
άσια της εταιρίας και των σχ
χέσεων με τα Μ
ΜΜΕ.
επισκκέψεων κοινω
Το 2
2010 αποφασίζζει να αλλάξει κλάδο, συνεχίίζοντας πάντο
οτε στον τομέα
α των Δημοσίω
ων Σχέσεων κα
αι της
οινωνίας, και ξεκινά τη συν
νεργασία της με τη φαρμακευτική εταιρία Νovartis, ααναλαμβάνοντας τη
Επικο
θέση
η της Senior Communication
C
n Manager.Τοο πεδίο ευθύνη
ης της περιλαμ
μβάνει τους τοομείς της Εταιρικής
Επικο
οινωνίας, τωνν Σχέσεων με Δημοσιογράφ
φους, το Brand
d Communications και την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύ
ύνη.
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Σεραφε
είμ Ι. Ιωαννίδηςς

Συντονιστήςς Δ/ντής Ασφ
φάλειας Ποιό
ότητας & προ
οστασίας του
υ
Περιβάλλοντο
Π
ος
ΔΕΣΦΑ
Μηχανική.
Φυσιικός (πανεπισττήμιο Πατρών)-Ειδ. ΚβαντοΜ
Εμπεειρογνώμονας & Αξιολογη
ητής Φορέωνν Πιστοποίησ
σης και Ελέγ
γχου του Εθννικού Συστήμ
ματος
Διαπίστευσης Ε.ΣΥ
Υ.Δ.
e American So
ociety for Nond
destructive Te
esting level II :
Certiification at the
Visual an
nd Optical T Le
evel II
Magneticc Particle T Lev
vel II
Liquid Pe
enetrant T Lev
vel II
Radiography T Level III
Ultrasonicc T Level II
Υποψ
ψήφιος Διδάκττορας Σχολής Μηχανικών Μ
Μεταλλείων – Μεταλλουργώ
ών Τομέα Μετταλλευτικής- Εθνικό
Ε
Μετσ
σόβιο Πολυτεχχνείο Διαχειρισ
στής Συστημάάτων και Εκπρ
ρόσωπος Διοίκη
κησης (IRCA AAuditor): Ποιότητας
ISO 9001 , προσττασίας του Περιβάλλοντος EN:ISO 1400
01 ,Υγεία και ασφάλεια στηην εργασία OHSAS
O
01 , Ασφάλεια
α Πληροφοριώ
ών ISO 27000 ,Διαχειριστική
ής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429 , ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
O IEC
1800
1702
25
Υπεύ
ύθυνος συστημ
μάτων ETS , ERP , RCA, B CP.
Πισττοποιητής Συγγκολλητών Πο
ολυαιθυλενίου
υ για Δίκτυα Χαμηλής Πίε
εσης (4 bar) ή/και Εσωτερικών
αταστάσεων ΦΑ
Φ
Εγκα
SAP R/3 modules MM, PM
σκευών HP, M P, LP , M/R
Επιθεεωρητής Q & H.S.S.E κατασ

Λούκ
κα Τ. Κατ
τσέλη

Υπουργός Εργ
γασίας και Κοινωνικής
Κ
Α
Ασφάλισης
Πρώην Υ

ούκα Τ. Κατσέέλη γεννήθηκεε στην Αθήνα στις 20 Απριλ
λίου 1952 από
ό δύο καταξιω μένους ανθρώ
ώπους
Η Λο
στο χχώρο της τέχννης τον Πέλο και την Αλέκα
α Κατσέλη. Σεε ηλικία 20 ετώ
ών (1972) απέέκτησε με διάκριση
τον πρώτο πανεπιστημιακό τηςς τίτλο στις Ο
Οικονομικές Επ
πιστήμες από το Smith Colllege. Ακολούθ
θησαν
δύο Μεταπτυχιακά
ά Διπλώματα Ειδίκευσης σ
στην Οικονομική Πολιτική (Princeton,
(
ΜΡΡΑ, 1974) κα
αι στη
Διεθννή Οικονομική
ή (Princeton, ΜΑ, 1976) κα
αι η απόκτησ
ση διδακτορικο
ού διπλώματοος στην Οικον
νομική
Επισττήμη (Princeto
on, 1978).
Ως Επίκουρη αρχχικά και στη συνέχεια Ανα
απληρώτρια Καθηγήτρια
Κ
στ
το Yale Univeersity (1977-1
1985),
βε, το 1980, τιμητική διάκρισ
ση ως η καλύττερη νέα διδάσ
σκουσα, καθώ
ώς και υποτροφ
φία από το Ge
erman
έλαβ
Marsshall Fund (19
982-1984). Δίδ
δαξε επίσης, ω
ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστ
στήμιο Birkbeck του
Λονδ
δίνου (1986) και
κ στο Οικονο
ομικό Πανεπισ
στήμιο Αθηνών
ν (1986-1987). Από το 19887 είναι καθηγ
γήτρια
του Τμήματος Οικκονομικών Επ
πιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηημίου Αθηνών
ν, στο
ο διετέλεσε κα
αι Πρόεδρος την
τ περίοδο 11997 – 2001. Έχει δημοσιεύ
ύσει περισσόττερα από 40 άρθρα
ά
οποίο
σε διεθνή επισττημονικά περ
ριοδικά και βιβλία στα γνωστικά αντικείμενα
α
ττης διεθνούςς και
ροοικονομικής πολιτικής, ιδ
διαίτερα δε σεε θέματα ανα
απτυξιακής συ
υνεργασίας κααι μεταναστευ
υτικής
μακρ
πολιττικής.
Μέλο
ος του ΠΑΣΟΚ
Κ από το 1976, διετέλεσε Επ
πιστημονική Διευθύντρια
α του ΚΕΠΕ ((1982-1986), μέλος
του Συμβουλίου
υ Οικονομικ
κών Εμπειρο
ογνωμόνων (1982 – 19
984) και Ειδ
δική Οικονο
ομική
έου την περίοδο 1993-19996. Επιπλέον
ν έχει
Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Ανδρέέα Παπανδρέ
γκριτων διεθννών και ευρ
ρωπαϊκών Επ
πιτροπών, όππως η Επιτροπή
διατεελέσει μέλοςς πολλών έγ
Οικο
ονομικής καιι Νομισματικ
κής Πολιτική ς της Ευρωπ
παϊκής Ένωσ
σης, η «Επιτρ
ροπή Σοφών» για
την Αναθεώρησ
ση της Κοιν
νωνικής Χάρ
ρτας της Ευρώπης
Ε
και η Επιτροπ
πή Αναπτυξιιακής
λιτικής (CDP)) του ΟΗΕ.
Πολ
Το 2
2003 επιλέχθη
ηκε, μεταξύ 10
00 διακεκριμέένων οικονομο
ολόγων απ΄ όλο
ό τον κόσμοο, για τη θέσ
ση της
επικ
κεφαλής του
υ Κέντρου Ανάπτυξηςς του Οργα
ανισμού Οικ
κονομικής Σ
Συνεργασίας
ς και
Ανάπτυξης (ΟΟΣ
ΣΑ), όπου παρ
ρέμεινε μέχρι ττον Ιούλιο του
υ 2007.

Γέφυρα Επικοινωνίας μετταξύ των Επιχεειρήσεων και της
τ Κοινωνίας | www.csring reece.gr

ΒΙΟ ΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Ο
CSR in Greeece Forum 2011
2

Εκλέέχθηκε Βουλευ
υτής Επικρατεείας με το ΠΑ
ΑΣΟΚ στις εκλ
λογές της 16η
ης Σεπτεμβρίοου 2007. Διεττέλεσε
πολιττική εκπρόσωπ
πος του Κινήμ
ματος σε θέματτα Οικονομίαςς και μέλος του
υ Πολιτικού Συυμβουλίου.
4 Οκτωβρίο
ου 2009 εκλέχχθηκε Βουλευττής στην Β' περιφέρεια τηςς Αθήνας και στις
σ
7
Στις εκλογές της 4ης
ωβρίου 2009 ορκίστηκε
ο
Υπο
ουργός Οικονοομίας, Ανταγων
νιστικότητας και
κ Ναυτιλίας σ
στη νέα κυβέρ
ρνηση
Οκτω
του ΓΓιώργου Παπα
ανδρέου.
ριο του 2010 κατέχει
κ
τη θέσ
ση της Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Α
Ασφάλισης.
Από τον Σεπτέμβρ
σιμο Αρσένη και μητέρα δύ
ύο παιδιών, του
τ
Δημήτρη και της Αμαλ
λίας.
Είναιι παντρεμένη με τον Γεράσ
ανισμούς κα ι Φορείς
Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Πρόεδροςς, Τμήμα Οικο
ονομικών Επιστ
στημών, Πανεπ
πιστήμιο Αθηνώ
ών, (1997-20001).
Μέλος, Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλλιο Έρευνας και
κ Τεχνολογία
ας, 1997-2000..
Μέλος, Συντονιστική
Σ
Ομάδα
Ο
για τηνν Αναμόρφωση των Εκπαιδευτικών Προγγραμμάτων Αρ
ρχικής
Επαγγελμ
ματικής Κατάρ
ρτισης, ΟΕΕΚ, 1998-2000.
Μέλος κα
αι Αντιπρόεδρο
ος, ΟΗΕ, Επιτρ
ροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασ
σμού, 1998-19999.
Μέλος κα
αι Εισηγήτρια, ΟΗΕ, Επιτροπ
πή Αναπτυξιακ
κού Σχεδιασμού, 1996-1997..
Μέλος, "C
Comite des Sta
ages", Ευρωπα
αϊκή Επιτροπή
ή, DG V, 1995--1997.
Μέλος, Board, Internattional Journal of Finance an
nd Economics, 1995 - 1997
Μέλος, Συμβούλιο
Σ
Οικονομικών Εμ
μπειρογνωμόν
νων, Υπουργε
είο Εθνικής Ο
Οικονομίας, Αθήνα,
Ελλάδα, Οκτώβριος
Ο
1993 - Σεπτέμβρ
ριος 1996.
Μέλος, Center for Euro
opean Policies Studies, The CEPS Econom
mic Policy Grouup, 1990 - 199
92.
h Affiliate, Nattional Bureau of Economic Research (In
nternational; SStudies Progra
am) ,
Research
1990- 1992
ου Διοικητικού
ύ Συμβουλίου, Ελληνικό Ινσ
στιτούτο για Διεθνές
Δ
και Στρρατηγικές Σπο
ουδές,
Μέλος το
1990 -1992.
n “ Science, Technology
T
Coommunity Coh
hesion
Μέλος, European Commission’s Advvisory Panel on
in a Wide
er Continental Europe», CEC
C, Monitor/Fasst/Program Theme B, 1991 -1992.
Μέλος, Αd
Α Hoc Συμβ
βουλευτική Ο
Ομάδα για Υπ
ποστήριξη τηςς Οικονομικήςς Επιστήμης στην
Ευρώπη, Οκτώβριος 19
987.
y Panel, Ιαν. 11, 1985 - Ιαν. 1, 1987.
Μέλος, Ecconomic Policy
Μέλος, European Comm
munity’s (EC) Monetary Com
mmittee, 1983
3 - 1985.
Μέλος Συ
υμβούλιο Προγ
γραμματισμού
ύ και Ανάπτυξη
ης, Ελλάδα, 19
984 - 1985.
Μέλος, Ecconomic Policy
y Committee, 1982 -1984.
Μέλος, EC
C Group of Ex
xperts on Mediium – Term Macroeconomic
M
c Projections, 1982 - 1984
Μέλος, Συμβούλιο
Σ
Οικονομικών Εμ
μπειρογνωμόν
νων, Υπουργε
είο Εθνικής Ο
Οικονομίας, Αθήνα,
Ελλάδα 1982
1
- 1984.
Technical Coordinator of the Greek D
Delegation, UN
NCTAD, Βελιγρ
ράδι, June 19883.
Επίσημη Εκπρόσωπος σε
σ Διμερείς κα
αι Πολυμερείς Διαπραγματεύ
ύσεις, Ελλάδα,, 1982 - 1984.
Επισκέπττρια, Ινστιτού
ύτο Διεθνών Οικονομικών
ν Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Στοκχό
όλμης,
Αύγουστο
ος 1978.
Επισκέπττρια, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1979, Αύγοουστος 1980.
Intern, United
U
Nations,, New York Citty, Καλοκαίρι 1973.
ΜέλοςWe
estern Europea
an Council, Πα
ανεπιστήμιο το
ου Υale.
Fellow, Saybrook
S
College, Πανεπιστή
ήμιο του Υale, 1979 - 1985. Συμβουλευτικκή Εμπειρία.
Σύμβουλο
ος σε Διευθύν
νσεις της Ευρω
ωπαϊκής Επιτρο
οπής, (DGII, DGV,
D
DGXVI,D
DGXVII).
Διευθύνο
ουσα Σύμβουλο
ος, ORCO Anaalytica, Α.Ε. Αθ
θήνα, Ελλάδα,, 1988 - 1992..
Σύμβουλο
ος στο Κέντρ
ρο Πολυεθνικώ
ών Επιχειρήσεεων των Ηνω
ωμένων Εθνώνν, Ηνωμένα Έθνη,
Έ
Ανοιξη 19
991, Συγγραφ
φέας δυο εκθέέσεων: «Foreiign Direct Inv
vestment&Tradde Interlinkag
ges in
the 1990
0s: Experiencce and Prosp
pects of Dev
veloping Coun
ntries», και ««Globalization
n and
Developm
ment in the 19
990s»
UNCTAD,, Μαδαγασκάρ
ρη, Ιούνιος / Σεπτέμβριος 1981; Συγγρα
αφέας της έκθθεσης (70 σελ
λ.) για
«Balance
e of Paymentts Adjustmen
nt and Excha
ange Rate Po
olicy for thee Central Ban
nk of
Madagascary”
Ανατολική Ασ
σία, Ιανουάριο
ος 1980; Σύμ
μβουλος, Κενττρική Τράπεζα
α της
Ίδρυμα Ford, Νότιο-Α
Ινδίας, Τα
αϊλανδής και Σιγκαπούρης
Σ
γγια θέματα Συν
ναλλαγματικήςς Πολιτικής.
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Σπ
πύρος Ι.. Κιαρτζή
ής

Υποδιευθυν
ντής Εναλλακ
κτικών Πηγώ
ών Ενέργειαςς
Ελληνικά Πε
ετρέλαια ΑΕ

βε το Δίπλωμα
α και παρουσία
ασε τη Διδακτο
τορική Διατριβή του στο Τμή
ήμα Ηλεκτρολό
λόγων Μηχανικ
κών &
Έλαβ
Μηχα
ανικών Υπολο
ογιστών της Πολυτεχνικής
Π
Σ
Σχολής καθώςς και το Πτυχ
χίο του στο Τ
Τμήμα Οικονομικών
Επισττημών της Σχχολής Νομικών
ν, Οικονομικώ
ών & Πολιτικώ
ών Επιστημών, στο Αριστοτέέλειο Πανεπισ
στήμιο
Θεσσ
σαλονίκης.
στηριοποιείται στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεεχνικών έργων
ν, ιδιαίτερα σττο χώρο του Αγίου
Δρασ
Όρους (1992-199
99) και διδάσ
σκει στα Τμή
ήματα Ηλεκτρ
ρολόγων Μηχα
ανικών ΑΠΘ και Μηχανολ
λόγων
ανικών Πανεπ
πιστημίου Δυττικής Μακεδοονίας (1999-2007). Έχει διατελέσει κριττής επιστημονικών
Μηχα
περιο
οδικών, εμπειρογνώμονας στην
σ
Ευρωπαϊϊκή Επιτροπή,, στο Υπουργε
είο Εργασίας και στο Υπου
υργείο
Εθνικκής Οικονομία
ας.
ε
στη
ην Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ
Ε. Σήμερα είνναι υποδιευθυντής
Από τον Απρίλιο του 2001 εργάζεται
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης το
του Ομίλου, κα
αι από
Εναλλλακτικών Πηγγών Ενέργειαςς, στη Δ/νση Σ
το 2007 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ττης θυγατρική
ής εταιρίας «Ε
Ελληνικά Πετρρέλαια Ανανεώ
ώσιμες
χωσε την Ο
Ομάδα Διοίκησ
σης έργου κατασκευής
κ
ττου «Εργοστασίου
Πηγέές Ενέργειας ΑΕ». Στελέχ
Ηλεκκτροπαραγωγή
ής Συνδυασμέένου Κύκλου 390 MW» (2
2003-06) και υπήρξε μέλοος του Διοικη
ητικού
Συμβ
βουλίου της θυ
υγατρικής ετα
αιρίας «ΕΚΟ B
Bulgaria EAD» (2005-08).
πής Ενέργειας (2004-07) κα
αι της Μόνιμης Επιτροπής Β
Βιομηχανίας (2
2007Πρόεεδρος της Μόνιμης Επιτροπ
2010
0) του ΤΕΕ/Τ
ΤΚΜ, Αντιπρόεδρος της Συ
υμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογ
ογικής Πλατφό
όρμας
Βιοκα
αυσίμων ΠΠΚ
Κ-Θεσσαλίας (2
2007-08) και Αν. Γραμματέέας του ΔΣ το
ου Πανελληνίοου Συλλόγου Διπλ.
Μηχα
ανολόγων Ηλεεκτρολόγων (2
2009-10).

Ελέ
ένη Κόνιαρη

Αντιπρόεδρο
Α
ος
ανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγεείας
Πα

Γενννήθηκε την 1/1
10/1959 στη Κρανέα
Κ
Ελασσόόνας Ν. Λάρισ
σας.
Το 1
1985 έλαβε το Πτυχίο Επισκέπτριας
Ε
ς Υγείας.Από
ό το 1985 ερ
ργάζεται στο Ι.Κ.Α.,στο Κέντρο
Διάγννωσης και Ια
ατρικής Εργασ
σίας, μέχρι κα
αι σήμερα, στ
το γραφείο των
τ
Ανηλίκω
ων και Ενηλ
λίκων
εργα
αζομένων, με
μ αντικείμενο τους εεμβολιασμού
ύς, την αγω
ωγή υγείας,
ς, την πρόλ
ληψη
ασθε
ενειών, την
ν προστασία
α και πρόλ
ληψη από επαγγελματ
τικές νόσου
υς και εργα
ατικά
ατυχ
χήματα, την
ν παροχή πρώτων βο
οηθειών, την
ν υγιεινή κα
αι ασφάλεια
α στους χώ
ώρους
εργα
ασίας, κλπ., εντός
ε
και εκτό
ός υπηρεσίας .
Από το 1987 μέχρ
ρι και το 2005 εργάστηκε ως εργαστηρ
ριακός συνεργά
άτης στο Τ.Ε..Ι. της Αθήνα
α, στο
μα Επισκεπτώ
ών - Επισκεπτρ
ριών Υγείας.
Από το 198
86 μέχρι και σήμερα
σ
εργάζεεται παράλληλ
λα ως
τμήμ
εκπα
αιδεύτρια ενη
ηλίκων, σε σεμινάρια
σ
εισα
αγωγικής εκπ
παίδευσης,
συνεχιζόμενηης κατάρτισηςς και
επιμό
όρφωσης.Σήμερα είναι φοιιτήτρια στο Μ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Π
Σπ
πουδών «Εκπααίδευση Ενηλίκων»
του Ελληνικού Αννοιχτού Πανεπ
πιστημίου.Από το 1977 μέχ
χρι και σήμερα
α, ασχολείται παράλληλα με
μ τα
ά.Ειδικότερα :
κοινά
ό μέλος του Σπηλαιολογικοού Ελληνικού Εξερευνητικο
ού Ομίλου ,όόπου διετέλεσ
σε για
1. Ιδρυτικό
αρκετά χρόνια
χ
Πρόεδρ
ρος ,Γ.Γ και μέέλος του Δ.Σ.
2. Αντιπρόεεδρος του Παν
νελληνίου Συλλλόγου Επισκεπτών Υγείας
3. Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Υγεειονομικών Υπαλλήλων ΙΚΑ
τ Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ο
Ομοσπονδίας Υγειονομικών Υπαλλήλων ΙΚ
4. Μέλος του
ΚΑ
5. Αντιπρόεεδρος του Δικττύου Συλλόγω
ων επαρχίας Ελ
λασσόνας
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6.
7.
8.
9.
Έγγα
αμη

Αντιπρόεεδρος του Συλ
λλόγου Αντιχα
ασιωτών Αθήνα
ας
Μέλος το
ου Συνδέσμου
υ Ελλήνων ορεειβατών
Μέλος τη
ης εθελοντικής περιβαλλονττικής Ομάδας Αλμυρού
Α
«Εν δράσει»
Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου
υ Απόδημων Επ
παρχίας Ελασσ
σόνας.
από το 19
984 και μητέρα
α 2 αγοριών ηλλικίας 25 και 26
2 ετών αντίστ
τοιχα.

Ρένα
α Κουμάντου

Διευθύντρια
α
Συ
υμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυ
υξη

Η κυ
υρία Ρένα Κο
ουμάντου είν
ναι Διευθύντρ
ρια του Συμβ
βουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσ
σιμη Ανάπτυξη και
Αντιπ
πρόεδρος του Ελληνικού Δικ
κτύου για την Εταιρική Κοιν
νωνική Ευθύνη
η.
Στο διάστημα 198
89-2010 εργάσ
στηκε στην S
S&B Βιομηχανιικά Ορυκτά Α.Ε., ως Διευθθύντρια Ανάπτυξης
ρώπινου Δυναμικού και από το 2001 ως Δ
Διευθύντρια Ετταιρικής Κοινω
ωνικής Ευθύνηςς & Επικοινων
νίας.
Ανθρ
Έχει επίσης διατελλέσει μεταξύ άλλων
ά
υψηλόβ
βαθμο στέλεχο
ος στον Όμιλο
ο Εταιριών ΤΙΤ
ΤΑΝ και στην ESSO
αγενέστερα ΕΚ
ΚΟ).
(μετα
Μετα
αξύ διαφόρωνν δημόσιων κα
αθηκόντων, γιια πολλά χρόν
νια υπηρέτησε
ε, ως εκπρόσω
ωπος του ΣΕΒ
Β, στο
Διοικκητικό Συμβού
ύλιο του Οργαν
νισμού Μεσολλάβησης & Δια
αιτησίας (Ο.ΜΕ
Ε.Δ.).
Είναιι κάτοχος Β.Α.. και Μ.Α. στα Οικονομικά α πό το Universsity of Washing
gton.

Φώτης Μ. Κουρ
ρμούσηςς

Πρόεδρος
Ένωση
η Πτυχιούχω
ων Περιβαλλο
οντολόγων Ε
Ελλάδος

ώτης Μιχ. Κου
υρμούσης έχει σπουδάσει πεεριβαλλοντολό
όγος, απόφοιτ
τος του Τμήμαατος Περιβάλλοντος
Ο Φώ
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είν
ναι υποψήφιοςς διδάκτορας της Σχολής Χημικών
Χ
Μηχαανικών του Εθ
θνικού
σόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με ειδίκευσ
ση στη διαχείρ
ριση αποβλήτων. Αποτελεί μόνιμο ερευν
νητικό
Μετσ
και δ
διδακτικό / ερ
ργαστηριακό προσωπικό τηςς Μονάδας Περιβαλλοντικήςς Επιστήμης κα
και Τεχνολογία
ας του
ΕΜΠ.
ω Σύμβουλοςς στο Υπουργ
γείο Περιβάλλο
οντος, Ενέργεειας και Κλιμα
ατικής
Επί ττου παρόντοςς εργάζεται ως
Αλλα
αγής. Αποτελεεί Σύμβουλο της Οικονομική
ής Πρωτοβουλ
λίας του Περιβ
βαλλοντικού Π
Προγράμματοςς των
Ηνωμένων Εθνώνν (UNEP FI), ενώ έχει ερ
ργαστεί στο παρελθόν
π
ως σύμβουλος ππεριβάλλοντοςς στο
υργείο Γεωργίας, στην Ευρω
ωπαϊκή Υπηρεεσία Περιβάλλο
οντος (EEA) και
κ στο Αναπττυξιακό Πρόγρ
ραμμα
Υπου
του Ο
Οργανισμού Ηνωμένων
Η
Εθν
νών (UNDP).
Κατέέχει σημαντικκή εμπειρία σε θέματα ολοκληρωμέν
νης περιβαλλ
λοντικής διαχχείρισης, εταιρικής
κοινω
ωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και αειφόρου αννάπτυξης και έχει συμβουλ
λεύσει οργανισ
σμούς στα θέέματα
αυτά
ά. Έχει εργασ
στεί στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλ
λος, αναπτύσσ
σοντας πολυάάριθμα Συστή
ήματα
Διαχεείρισης, σύμφ
φωνα με τα διεεθνή πρότυπα
α (ISO 9001, ISO
I
14001 / EMAS,
E
OHSASS 18001, SA 8000).
8
Επίσης έχει αναπτύξει προγράμμ
ματα ΕΚΕ σε μ
μεγάλους οργα
ανισμούς και συντάξει
σ
Απολλογισμούς ΕΚΕ
Ε, ενώ
άλληλα έχει πιιστοποιηθεί απ
πό το Global R
Reporting Inittiative ως εκπα
αιδευτής για ττο διεθνές πρό
ότυπο
παρά
Απολλογισμών ΕΚΕ
Ε “GRI-G3”. Αποτελεί
Α
εγκεκκριμένο επικεφαλή επιθεωρ
ρητή ποιότηταας, περιβάλλο
οντος,
υγεία
ας-ασφάλειας, εργασιακών
ν πρακτικών,, καθώς και ΕΚΕ για λογαριασμό διεθνών Φο
ορέων
Πισττοποίησης.
υχιούχων Περ
ριβαλλοντολόγ
γων Ελλάδας. Έχει δημιουρ
ργήσει
Έχει εκλεγεί Πρόεεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Πτυ
w
και ττηρεί την πρώττη διαδικτυακή πύλη για το περιβάλλον: www.env.gr
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Dr Μιχά
άλης Κυρ
ριακίδηςς

Πρόεδρος & Διευθύνων
ν Σύμβουλοςς
U
Universal Stu
udies of Heallth & Busines
ess

Ο
19
969.
Γενννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου
Σήμεερα είναι Πρό
όεδρος και Διεευθύνων Σύμ βουλος στα Εργαστήρια
Ε
Ελευθέρων
Ε
Σππουδών, «Univ
versal
Studies of Health and Businesss». Διετέλεσεε επίσης Πρόεεδρος και Διευθύνων Σύμββουλος στο κέντρο
«
ή», καθώς και στις εταιρείεςς «Novion» και «Interchem»». Ήταν Διευθ
θύνων
φυσιικοθεραπείας «Θεραπευτική
σύμβ
βουλος στις ετταιρείες «Όμικ
κρον» και «Biiochem». Επίσ
σης ήταν Διευθυντής Σπουδδών και Καθηγ
γητής
στη σχολή συμπλληρωματικών θεραπειών «N
Natural Health
h Science» κα
αι Επιστημονικκός Συνεργάτης σε
Θ
κέντρο Φυσικών Θεραπειών.
ν και διακρίσεω
ων:
Είναιι κάτοχος τωνν εξής πτυχίων
Σπου
υδές σε Οικοννομικά και Management, σττο Εθνικό Καπ
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Α
Αθηνών. Mastter σε
Οικο
ονομικά και Ma
anagement ( Ansted
A
Universsity).
KINGDOM). Πτυχίο
Π
Πτυχχίο Φυσικοθεεραπείας (Higher Diploma of Leeds Polytechnic – UNITED K
Ρεφλλεξολογίας σττο Internation
nal Institute oof Reflexology
y – LONDON
N. Πτυχίο Φυσ
σικοπαθητικήςς του
Πανεεπιστημίου BR
RANTRIDGE (Doctor
(
Degreee). Πτυχίο Ηλεκτροβελον
Η
νισμού στο Beerkeley Colleg
ge of
Natu
ural Therapies and College of Complemeentary Acupun
ncture. Πτυχίο
ο Ποδολογίας στο UCLA, Me
edical
Centter U.S.A. Πτυ
υχίο Hiropody,, UCLA, Mediccal Center U.S
S.A. Επί πλέον
ν έχει λάβει σ
στην Ελλάδα και
κ το
εξωττερικό τις εξήςς ειδικότητες: Φυσιοαθλητικ
Φ
κή, Διαιτολογία
α, Υγειονολογία
α, Ποδολογία.
Έχει επαγγελματικκή εμπειρία χρό
όνων και έχει συνεργαστεί με
μ το Foot Hospital of Londoon (1989),
οσοκομείο 401
1 ( Ελλάδα), γγια πρακτική σε
σ ειδικές θερα
απείες ποδολογ
ογίας σε συνδυ
υασμό
το Σττρατιωτικό Νο
με κλλασσική φυσιο
οθεραπεία.
Συμμ
μετείχε σε έρεευνα που αφορ
ρούσε τις φυσ
σικές θεραπείεςς στο Leeds Po
olytechnic.
Εργά
άστηκε ως καθ
θηγητής στον εκπαιδευτικό οοργανισμό «Ξυνή».
Έλαβ
βε μέρος σε δραστηριότητε
δ
ες της Ιεράς Μ
Μητροπόλεως Πειραιά, διδάσκοντας και ααναλύοντας θέέματα
κοινω
ωνικά, θρησκεευτικά.
Συνεεργάζεται με αθλητικούς
α
ομίλους της Ά εθνικής κατη
ηγορίας, βοηθ
θώντας τη θεεραπεία και φυσική
φ
αποκκατάσταση τω
ων αθλητών.
Διεύθ
θυνε την ρεφ
φλεξολογική ομάδα στο Ω
Ωνάσσειο καρ
ρδιοχειρουργικ
κό κέντρο κααι στο νοσοκ
κομείο
Μetrropolitan.
Είναιι συνεργ. καθη
ηγητής του Κρ
ρατικού Πανεπ
πιστημίου Titu Maiorescu στ
την Ρουμανία.
Είναιι εκπαιδευτικό
ός εκπρόσωποςς του Berkeleey College. Είν
ναι εκπαιδευτικ
κός σύμβουλοος και επίτιμο μέλος
του A
Ansted Univerrsity Advisory Council. Είναιι Πρόεδρος το
ου Σωματείου Ελλήνων Ρεφ
φλεξολόγων κα
αι του
Πανεελληνίου Επαγγγελματικού Σω
ωματείου Ρεφ
φλεξολόγων.

Χρήσ
στος Κών
νστας

Οικονομικό
ός συντάκτης
ς – Αναλυτήςς
ALTER & Ο Κόσμος του
υ Επενδυτή

Χρήστος Ν. Κώνστας
Κ
είναι Οικονομικόςς Συντάκτης και Σχολιαστής στο ΑLTE
ER TV (Ελεύ
ύθερη
Ο Χ
Tηλεεόραση) ενώ εργάζεται παρ
ράλληλα και σ
στην εφημερίίδα Ο Κόσμο
ος του Επενδ
δυτή. Είναι επίσης
ε
αρθο
ογράφος στη μηνιαία
μ
επιθεώ
ώρηση ΕΠΙΛΟ
ΟΓΗ και το δια
αδικτυακό τόπο
ο www.SBCttv.gr.
Το 2
2005 τιμήθηκεε με το Βραβείο του Ιδρύμα
ατος Προαγωγ
γής Δημοσιογρ
ραφίας Μπότσ
ση για την συμ
μβολή
του σ
στο Οικονομικκό Ρεπορτάζ.
Τα π
προηγούμενα χρόνια
χ
έχει ερ
ργαστεί ως πρ
ροϊστάμενος το
ου Οικονομικο
ού Ρεπορτάζ σ
στη τηλεόραση του
ALPHA. Στη διάρ
ρκεια των τελ
λευταίων χρόόνων υπήρξε, μεταξύ άλλω
ων, Οικονομικκός Συντάκτηςς στη
M
EXTRA
A, STAR Cha
annel, Greek
k Business Channel,
C
TV1
100 Θεσσαλο
ονίκης
τηλεεόραση του MEGA,
στις εφημερίδες ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ και
κ ΕΞΟΥΣΙΑ,, στο ραδιοφω
ωνικό σταθμό PLANET 104
45.
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Ο κ. Κώνστας είνα
αι απόφοιτος του Πάντειο
ου Πανεπιστη
ημίου Πολιτικών Επιστημ
μών ενώ έκαν
νε τις
απτυχιακές του
υ σπουδές στο
ο Πανεπιστή
ήμιο του Πεκίνου με Υποτρ
ροφία της Κινεεζικής Κυβέρν
νησης,
μετα
όπου
υ και παρουσ
σιάσθηκαν 3 διατριβές
δ
75.0000 ιδεογραμμ
μάτων. Μιλάε
ει άπταιστα Αγ
Αγγλικά, πολύ καλά
Γαλλλικά και καλά Κινέζικα.
Κ

Αλέξα
ανδρος Λιβάς
Λ

Γεενικός Διευθ
θυντής - Food
d Treasury Α
Α.Ε.

άς γεννήθηκε στην Αθήνα ττο 1969. Σπού
ύδασε Διοίκηση Επιχειρήσεω
ων στην Ελλάδ
δα και
Ο Αλλέξανδρος Λιβά
στη Μεγάλη Βρετα
ανία (MBA, University of Glaasgow).
πτυξε σε διάσττημα 15 ετών,, την ομώνυμη
η οικογενειακή
ή επιχείρηση ΛΙΒΑΣ
Λ
PAPERN
NET, ως μία απ
πό τις
Ανέπ
σημα
αντικότερες επ
πιχειρήσεις του
υ κλάδου ειδώ
ών χαρτοπωλείου και βιβλίου
υ. Από το 20005, έχοντας μεεγάλη
εμπεειρία στο χώρο της χονδρικ
κής και λιανικκής πώλησης καθώς και τω
ων Εκδόσεων, ασχολείται με τον
κλάδ
δο των τροφίμ
μων σε Διοικηττικές θέσεις.
Από το 2009 τελλεί Γενικός Διιευθυντής τηςς FOOD TREA
ASURY AE, γνωστής
γ
με ττο διακριτικό τίτλο
μ
εταιρίας λιαν
νικής εμπορία
ας υγιεινών κκαι εξειδικευμ
μένων
«Βιολλογικά Κυριακίδης» της μεγαλύτερης
τροφ
φίμων.
Η Ετταιρεία αριθμείί 9 καταστήμα
ατα λιανικής, α
απασχολεί 80 άτομα προσωπικό και περιλλαμβάνει στη γκάμα
γ
της βιολογικά πρ
ροϊόντα, προϊόντα ολοκλη
ηρωμένης δια
αχείρισης, παραδοσιακά Ελ
Ελληνικά προϊϊόντα,
όντα ειδικής διατροφής, υπερτροφές
υ
((superfoods) καθώς και επιλεγμένα συυμβατικά προϊϊόντα,
προϊό
καλύ
ύπτοντας τις σύγχρονες
σ
διαττροφικές ανάγγκες και απαιτή
ήσεις για πιο υγιεινά
υ
και καθθαρά τρόφιμα.
Ο Αλλέξανδρος Λιβά
άς είναι παντρ
ρεμένος με ένα
α παιδί.

Δημήττριος Αν
ντώνιος Λ.
Λ Μανια
ατάκης
Πρόεδρος - Μανιατάκε
ειον Ίδρυμα

ημήτρης Μανια
ατάκης, γεννη
ημένος στην Κ
Κορώνη Μεσση
ηνίας, είναι οικ
κονομολόγος, Επίτιµος Διδά
άκτωρ
Ο Δη
του Πανεπιστημίου Kingston τη
ης Αγγλίας, βρ
ραβευμένος από το Οικονομικό Πανεπισ
στήμιο Αθηνώ
ών για
προσφορά του
υ στην οικονομική πανεπισττημιακή κοινόττητα και στην έρευνα αγοράάς.
την π
Ιδρυ
υτής της μεγαλλύτερης Εταιρεείας Συμβούλω
ων στην Ελλάδ
δα ICAP, δημιούργησε τη μεεγαλύτερη τράπεζα
οικοννομικών πληρ
ροφοριών και το δείκτη π
πιστοληπτικήςς ικανότητας για τις ελληηνικές επιχειρήσεις,
πιστο
οποιημένος απ
πό την Τράπεζζα της Ελλάδα
ας και την Ευρωπαϊκή Κεντ
τρική Τράπεζα (δείκτης ανάλ
λογος
με το
ους γνωστούςς δείκτες Mood
dy ‘s και Fitch)).
Διετέέλεσε Διευθύννων Σύμβουλ
λος στη Δ.Ε.Η
Η. Α.Ε. τα έττη 2005 και 2006, οπότεε και υπέβαλεε την
παρα
αίτησή του.
Έχει διατελέσει µέλος
µ
σε διοικητικά συμβοούλια οργανισ
σµών και συν
νδέσµων στηνν Ελλάδα και στο
ατάσσεται στοο International Who Is Who Of Professionnals.
εξωττερικό και τ’ όννοµά του κατα
Έχει γράψει πολλά
ά οικονομικά άρθρα
ά
σε εφημ
μερίδες και περιοδικά στην Ελλάδα
Ε
και τοο εξωτερικό.
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Κωνστα
αντίνος Μίχαλος
Μ
ς
Πρ
ρόεδρος Ε.Β.Ε
Ε.Α.

ωνσταντίνος Μίχαλος
Μ
γεννή
ήθηκε το 19660 και σπούδα
ασε Οικονομικ
κές και Πολιτιικές Επιστήμες στο
Ο Κω
Πανεεπιστήμιο του
υ Essex της Μ.
Μ Βρετανίας, ενώ έκανε μεεταπτυχιακές σπουδές στο London Scho
ool of
Econ
nomics & Politiical Science σεε θέματα οικοννομικών εφαρ
ρμογών.
Είναιι Πρόεδρος το
ου Εμπορικού και
κ Βιομηχανικκού Επιμελητη
ηρίου Αθηνών,, και, από το 11988, Πρόεδρο
ος και
Διευθ
θύνων Σύμβουλος της βιομ
μηχανικής – εξξαγωγικής ετα
αιρείας SWAN Α.Ε. που εδρρεύει στο Κρυ
υονέρι
Αττικκής.
Από το 1993 ως το
ο 2005 ήταν εκλεγμένο
ε
μέλοος του Δ.Σ. το
ου ΕΒΕΑ.
Το 1998 – 2002 ήτταν Οικονομικ
κός Επόπτης τοου ΕΒΕΑ.
Το 2002 εξελέγη
η μέλος του Δ.Σ. του Α
Αραβοελληνικο
ού Εμπορικού
ύ Επιμελητηρρίου και το 2004
πρόεδρός του,, ενώ το 2003 εξελέγη πρόεεδρος του Συν
νδέσμου Επιχειρήσεων Βορεείου Αττικής.
αντιπ
Το 2
2004 – 2005 διιετέλεσε Ειδικό
ός Σύμβουλοςς του Υπουργείου Ανάπτυξηςς.
Το 2
2005 – 2006 διιετέλεσε Γενικ
κός Γραμματέα
ας στο Υπουργ
γείο Οικονομίας & Οικονομικκών.
Το 2
2007 εξελέγη μέλος
μ
του Δ.Σ.. της ΔΕΗ.
Το 2
2009 εξελέγη μέλος
μ
ΔΣ ΟΤΕ
ωνσταντίνος Μίχαλος
Μ
είναι έγγαμος
έ
με τέσ
σσερα παιδιά και
κ μιλά Αγγλικ
κά και Γαλλικάά.
Ο Κω

Δημήτ
τρης Μπιιλμέζης

Διευθυν
ντής Δημοσίων Σχέσεων & Ολικής Πο
οιότητας
Ε.
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε

ημήτρης Μπιλμ
μέζης είναι πτυ
υχιούχος Φυσ ικός και κατέχ
χει μεταπτυχιακό τίτλο σε Q
Quality Manage
ement
Ο Δη
από το Πανεπιστήμιο του Cranfield. Στην ελίν
ίν εργάζεται από το 2003 κα
αι έχει την ευθθύνη για τα θέέματα
οσίων Σχέσεω
ων και Ολική
ής Ποιότηταςς ενώ στο παρελθόν
π
έχει εργαστεί σ
σε εταιρία κιν
νητής
Δημο
τηλεεφωνίας, στον τομέα της Ολ
λικής Ποιότητα
ας.
Ο κ. Μπιλμέζης έχει
έ
την ευθύν
νη για τον σχχεδιασμό και την υλοποίησ
ση ενεργειών που αφορούν
ν την
οινωνία και γννωστοποίηση των
τ
δραστηριοοτήτων της ελ
λίν στο ευρύτεερο κοινό.
επικο
Παρά
άλληλα, είναι υπεύθυνος για
α την συνεχή βελτίωση των
ν εσωτερικών διεργασιών κκαι του συστήμ
ματος
ολική
ής ποιότητας της εταιρίας,, με στόχο τη
ην περαιτέρω
ω αύξηση της αποδοτικότηττας των εταιρικών
λειτο
ουργιών. Τέλο
ος έχει την ευθ
θύνη για την εκπόνηση προ
ογραμμάτων εταιρικής
ε
κοινω
ωνικής ευθύνη
ης και
την καταγραφή κα
αι μέτρηση απ
ποτελεσματικόότητας των δρ
ράσεων της ελ
λίν που εντάσσσονται στο πλλαίσιο
στρατηγικής βιώσιμης
β
ανάπττυξης της ετα ιρίας.
της σ

Νίκο
ος Μπορν
νόζης
Πρόεδ
δρος - Capita
al Link

Ο Νίκος Μπορνόζη
ης είναι από το
ο 1996 Ιδρυτή
ής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Capital
C
Link Inc., που δρα
αστηριοποιείτα
αι στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωννίας. Η Capita
al Link
βοηθ
θά τις εισηγμ
μένες εταιρείεες και τους οργανισμούς που σχετίζονται με τις κεφαλαιαγορέές να
αναπ
πτύξουν και να
ν διατηρήσουν την επικοοινωνία τους με
μ τους επεν
νδυτές της Ευυρώπης και της
τ
Β.
Αμερ
ρικής.
Η Ca
apital Link με έδρα τη Νέα Υόρκη και πα
αρουσία στο Λονδίνο
Λ
και την Αθήνα, καατέχει ηγετική θέση
διεθννώς στις Επεννδυτικές Σχεσεεις με εξειδίκεευση στις ειση
ηγμένες ναυτιλιακές εταιρείίες, τα Αμερικ
κάνικα
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Αμοιβαία Κεφάλαια
α Κλειστού Τύ
ύπου και στις διεθνείς εταιρ
ρείες που ζητο
ούν πρόσβασηη στις Αμερικά
άνικες
και Ε
Ευρωπαϊκές αγγορές.
Επίσης ίδρυσε καιι διαχειρίστηκ
κε την Alexand
der Capital, LP,
L μια Αμερικ
κανική χρηματτιστηριακή ετα
αιρεία
επεννδυτικής τραπεζικής στη Β. Αμερική με δραστηριότη
ητες στις αγορές της Ελλάάδας, Αιγύπτο
ου και
Ρωσίίας. Ο κ. Μπορνόζης πούλ
λησε την ετα ιρεία στα τέλ
λη του 2003 σε Αμερικανοούς επενδυτέςς που
εκπρ
ροσωπούσαν ρωσικά συμφ
φέροντα. Μετταξύ 1998-20
002, ίδρυσε επίσης και διαχείριστηκεε την
Alexa
ander Asset Management,
M
Inc. η οποία δδιαχειριζόταν χαρτοφυλάκια
α επενδύσεωνν στην Ελληνικ
κή και
Ευρω
ωπαϊκή αγορά..
Πρινν την Capital Link (1988-19
995), υπήρξε Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος τηςς CCF International
Finan
nce Corporatio
on (IFC CCF), επενδυτικό βρ
ραχίονα της Credit
C
Commerrcial de Francee στις ΗΠΑ, σή
ήμερα
τμήμ
μα της HSBC. Επίσης εργάσ
στηκε στο χώ
ώρο των επιχειρήσεων στο τμήμα διεθνώ
ών δραστηριοττήτων
της Bankers Trustt Company σττη Νέα Υόρκη
η ως υπεύθυν
νος επαφών επί πιστωτικώνν θεμάτων μεε τους
μεγά
άλους Ευρωπα
αϊκούς τραπεζζικούς οργανισ
σμούς και επιχ
χειρήσεις (1982-1984) και στη συνέχεια
α στο
Εμπο
ορικό Τμήμα της
τ CCF στη Νέα Υόρκη (19885-1987) με κύριο
κ
αντικείμε
ενο τη χρηματτοδότηση εταιρειών
της W
Wall Street και ναυτιλίας.
Είναιι κάτοχος MB
BA από το Harvard Busineess School (1
1982) και πτυχίου της Νοομικής Σχολήςς του
Πανεεπιστημίου Αθ
θηνών (1979) με εξειδίκευση
η στο Εμπορικ
κό και Εταιρικό
ό Δίκαιο, και εείναι απόφοιτο
ος του
Κολλλεγίου Αθηνώνν.
Για μ
μια περίοδο 12
2 ετών ο κ. Μπορνόζης
Μ
διέττελεσε Λέκτορ
ρας σε Interna
ational Bankinng and Finance στο
City University Bu
usiness Schoo
ol (Τμήμα Να
αυτιλίας και Οικονομικών)
Ο
στο Λονδίνο.. Επίσης διέττελεσε
Πρόεεδρος της Επιττροπής Διαχείρ
ρισης Κεφαλαίίων του Harva
ard Business School
S
Club σττη Νέα Υόρκη. Μιλά
άπτα
αιστα ελληνικά
ά, αγγλικά, γαλ
λλικά, γερμανιικά.

Εύα
α Ντελιδ
δάκη

Δημοσιογρ
ράφος , Συγγ
γραφέας & πα
αραγωγός Νττοκυμαντέρ
Σπο
οτ για την Υγ
γεία

Η π
προϋπηρεσία της στον χώ
ώρο του Γρα
απτού Τύπου περιλαμβάνε
ει συνεργασίεες πολύχρονεες σε
ημερινές εφημερίδες όπως «Μεσημβρινή»
«
», «Ελευθεροτυπία», «Έθνοςς» «Real News
ws» κ.α.
καθη
Συνεεργασίες με μό
όνιμες σελίδεςς για την Υγείία σε πολλά περιοδικά
π
όπω
ως «ΕΙΚΟΝΕΣ»», «ΤΗΛΕΘΕΑΤ
ΤΗΣ»,
«ΕΓΩ
Ω» «ΕΙΝΑΙ», «PREVENTION
«
N” , “MEN’S HE
EALTH” κ.α.
Εκφω
ωνούσε Δελτία
α Ειδήσεων σττην Κρατική Τη
νο
ηλεόραση και στο Ραδιόφων
Είχε επί 5 χρόνια ραδιοφωνική εκπομπή στη
ην ΕΡΤ με προ
οσωπικότητες από τον χώροο των Γραμμά
άτων ,
ων Επιστημών
ν με τον τίτλο «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗ
ΗΣΕΙΣ»
των Τεχνών και τω
ουσίαση της Ιατρικής Εκπομ
μπής από την ΝΕΤ με τον τίίτλο «ΜΕ ΥΓΕΙΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ»
Επιμέέλεια και Παρο
καθώ
ώς και ραδιοφ
φωνική εκπομπ
πή στο Δημοττικό Ραδιόφων
νο του Πειραιά «ΚΑΝΑΛΙ 11» με τίτλο «ΔΕΝ
ΠΑΙΖ
ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ
ΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ»
Έχει επιμεληθεί κα
αι παρουσιάσεει πολλές έρευ
υνες για τα Ναρκωτικά,
Ν
την Κακοποίησηη των παιδιών
ν, την
ο Πάρκινσον , καθώς και πέέντε Ντοκιμανντέρ για την Υγεία
Υ
3 εκ τω
ων οποίων έχουυν πάρει μέρο
ος στο
Νόσο
Φεσττιβάλ Κινηματο
ογράφου για την
τ Υγεία .
To Ν
Ντοκυμαντέρ ΔΩΡΕΑ
Δ
ΟΡΓΑΝ
ΝΩΝ-ΜΕΤΑΜΟ
ΟΣΧΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΦ
ΦΥΡΑ ΖΩΗΣ μοιράστηκε
μ
σεε 3000 ανθρώ
ώπους.
Έχει επίσης πραγμ
ματοποιήσει πολλά σποτ για
α κοινωνικούςς σκοπούς τα οποία έχουν ππροβληθεί από
ό όλα
ηλεοπτικά καννάλια.
τα τη
Συγγγραφέας τεσσά
άρων Ιατρικών
ν βιβλίων απόό τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Α ΓΡΑΜΜΑΤΑ και την ΕΜΠΕΙΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚ
ΚΗ
Διετέέλεσε Πρόεδρο
ος του Συλλόγ
γου «ΟΝΑΡ» Θ
Θεραπεία μέσω
ω Τέχνης για το
τ άρρωστο πααιδί
Βραβ
βεύτηκε με το ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΕΘ
ΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Υ από τον Θεσ
σμό ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΖΩΗΣ στο Μέέγαρο Μουσική
ής.
Παίρ
ρνει μέρος με εισηγήσεις
ε
καιι παρουσιάσειςς σε πολλά συ
υνέδρια , και συντονίζει
σ
Ιαττρικές Ημερίδεες ανά
την Ε
Ελλάδα.
www
w.iatro.gr
www
w.delidaki.gr
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Λάζα
αρος Πού
ύλιος

Υπεύθυνος Σ
Συνεργασιών
ν Εταιρικής Ευθύνης
Ε
&Υ
Υποστηρικτών
Καλλιστώ

άζαρος Πούλιο
ος γεννήθηκε το 1978 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Διεθνείς
Δ
Σχέσειις και Πολιτική
ή στο
O Λά
New York College και εν συνεχεεία έκανε μετα
απτυχιακές σπο
ουδές στη Θεω
ωρία των Διεθθνών Σχέσεων
ν στην
ός του άρεσεε να περιπλαννιέται στο δάσ
σος μήπως βρει τον «κακό
κό» λύκο και αφού
Αγγλλία. Από μικρό
περιπ
πλανήθηκε σεε διάφορους επαγγελματικκούς χώρους ήρθε να συναντήσει τουυς λύκους κα
αι της
αρκο
ούδες , μεγάλλος πια, στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ . Έ
Έτσι το 2008 «εγκατέλειψ
ψε» τον κόσμμο των συμβατικών
εργα
ασιών και αποφ
φάσισε να εργ
γαστεί για μία π
κή ΜΚΟ, με ότι αυτό συνεπάάγεται.
περιβαλλοντικ
Στηνν ΚΑΛΛΙΣΤΩ αννέλαβε να οργ
γανώσει το τμ
μήμα χορηγιών
ν και υποστηρικτών. Το τμήήμα οργανώθη
ηκε με
βάση
η τις αρχές της εταιρικής κο
οινωνικής ευθύ
ύνης ( Corporate Social Ressponsibility) έττσι ώστε να μπορεί
μ
η ΚΑ
ΑΛΛΙΣΤΩ όχι μόνο να συν
νεχίζει απρόσ
σκοπτα το έργ
γο της προστ
τασίας του πεεριβάλλοντος αλλά
παρά
άλληλα να εμπ
πλέκει και την κοινωνία/χορη
ηγούς/υποστη
ηρικτές σε αυτό.
Αν κκαι η κρίση απεειλεί να βάλει το περιβάλλοον στο περιθώρ
ριο εμείς στην
ν ΚΑΛΛΙΣΤΩ ερργαζόμαστε για το
θετο.
αντίθ

Ουρα
ανία Σου
υλάκη
Αναπληρώτρ
ρια Διευθύντ
τρια Εταιρική
ής Κοινωνική
ής Ευθύνης &
Δημ
μοσίων Σχέσ
σεων
Όμιλος Ελληνικά Πε
ετρέλαια

ημοσίου Δικα
αίου και Πολιττικών Επιστημ
μών της Νομμικής Σχολής του
Είναιι κάτοχος του Πτυχίου Δη
Πανεεπιστημίου Αθ
θηνών και το
ου BACHELO R OF BUSIN
NESS ADMINISTRATION μεε εξειδίκευση
η στο
Mana
agement .
Έχει άριστη γνώση
η της Αγγλικήςς & της Γαλλι κής Γλώσσας.
1
εργάσθη
ηκε στην ΕΚΟ
Ο ΑΒΕΕ, σε επ
πιτελικές θέσε
εις της Διεύθυυνσης Προσω
ωπικού
Από το 1984 – 1998,
υς τομείς Ανάπ
πτυξης & Οργά
άνωσης Ανθρω
ωπίνου Δυναμιικού.
στου
Από το 1998 μέχρι σήμερα απασ
σχολείται στηνν ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Π
ά το διάστημα
α από το 1998
8– 2003 ως Υπ
πεύθυνη σε θέέματα Ανάπτυ
υξης και Οργάννωσης Ανθρω
ωπίνου
Κατά
Δυνα
αμικού και Μισ
σθοδοσίας.
Το 2
2003 ανέλαβεε καθήκοντα ως Υπεύθυνη
η Δημοσίων Σχέσεων από
ό το 2010 ω
ως Αν. Διευθύ
ύντρια
Εταιρ
ρικής Κοινωνιικής Ευθύνηςς & Δημοσίωνν Σχέσεων Ομίλου
Ο
και ασ
σχολείται με το σχεδιασμό και
εφαρ
ρμογή όλων τω
ων προγραμμά
άτων Εταιρική
ής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου.
Ο
Εκπρ
ροσωπεί την εταιρεία στο Δίκτυο Εταιρική
ής Κοινωνικής Ευθύνης, στο
ο Global Comppact των Ηνωμ
μένων
Εθνώ
ών και στο Ελλληνικό Ινστιτο
ούτο Επιχειρημ
ματικότητας & Αειφόρου Αν
νάπτυξης και εείναι μέλος τη
ης του
τομέέα Εταιρικών Υποθέσεων
Υ
τηςς Ε.Ε.Δ.Ε.

Κίμω
ων Στεριώτης

Διευθυ
υντής Τύπου & ΜΜΕ
Αναπληρωτή
Α
ής Διευθυντή
ής Εταιρικών
ν Σχέσεων & Επικοινωνία
ας
ΔΕΗ Α.Ε.

θυντής της Διεεύθυνσης Επικ
κοινωνίας & Ετταιρικών Σχέσ
σεων της ΔΕΗ ΑΕ από το 20006 έως σήμερα.
Διευθ
Δημο
οσιογράφος και
κ οικονομολόγος, έχει ερ
ργασθεί για πολλά
π
χρόνια ως οικονομικκός συντάκτη
ης και
στέλλεχος σε οικονομικές και πολ
λιτικές εφημερ
ρίδες και αρθρογράφος σε διάφορα περιοδδικά.
Εξωττερικός συνερ
ργάτης του Οικονομικού
Ο
Π
Πανεπιστημίου
υ Αθηνών/ Τμήμα
Τ
Στατιστ
στικής διδάσκεει για
θέμα
ατα επενδύσεω
ων real estate και ασφαλισττικών εταιρειών, ενώ έχει διδ
δάξει στο ΕΙΑΣΣ και σε διάφο
ορους
ιδιωττικούς εκπαιδεευτικούς φορείς.
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Ο Κ. Στεριώτης έχχει δημοσιεύσεει βιβλία και μ ελέτες με θέμ
ματα όπως: οικ
κονομική και ααγροτική ανάπ
πτυξη,
διεθνές τραπ
πεζικό σύστημα, οι τράπ
πεζες στα Βα
αλκάνια, man
nagement κααι εκσυγχρον
νισμός
το δ
ασφα
αλιστικών εταιριών, ο πληθω
ωρισμός κλπ.
Είναιι πτυχιούχος του Οικονομ
μικού Πανεπισ
στημίου Αθηνών και διπλω
ωματούχος (D
DEA) και διδά
άκτωρ
Εφαρ
ρμοσμένης Μακροοικονομ
Μ
ικής του Πα
ανεπιστημίου Aix - Marsseille ΙΙΙ, εννώ είναι κάτοχος
Πισττοποιητικού Εξξειδίκευσης σε θέματα Περιβ
βαλλοντικής Διοίκησης
Δ
του Καποδιστριακο
Κ
ού Πανεπιστημ
μίου.

Γιώ
ώργος Χά
άρος

Executive Director,
D
Peop
ple Solutionss
ICAP Group
p

όλους μεγάλω
ων Εταιρειών σ
στην Ελλάδα και
κ το
Ο Γ. Χάρος έχει 20ετή επιτυχή εμπειρία σε σύνθετους ρό
nix UK, BP Grreece, Mobil U
UK, Cyanamid Hellas (νυν BASF),
B
Wyeth Hellas (νυν Pfizer)
P
Εξωττερικό, (Phoen
εκ τω
ων οποίων τα
α δέκα και πλ
λέον τελευταία
α χρόνια ως Head
H
of HR. Στην τωρινή του θέση έχεει την
ευθύ
ύνη των υπη
ηρεσιών Executive Search & Selection, Professiona
al Training κα
και Human Capital
C
Conssulting Service
es και των Απ
ποκλειστικών Σ
Συνεργασιών της
τ ICAP με κορυφαίες
κ
διεεθνείς εταιρείεες του
χώρο
ου, όπως οι: HUTHWAITE Internationall, HOGAN και Cut-e. Οι αρ
ρμοδιότητές ττου περιλαμβά
άνουν
αντισ
στοίχως και τη
η δραστηριοπ
ποίηση και αννάπτυξη των υπηρεσιών
υ
αυτ
τών στισ Βουυλγαρία, Ρουμ
μανία,
Σερβ
βία και Κύπρο.
Είναιι απόφοιτος του
τ
Οικονομικού Πανεπιστη
ημίου Αθηνών
ν (πρώην ΑΣΟ
ΟΕΕ) με μετααπτυχιακές σπουδές
Markketing με κατεεύθυνση τις Υπηρεσίες
Υ
και ττον Τουρισμό
ό από το Παν
νεπιστήμιο τουυ Surrey UK. Τέλος
Τ
είναι πιστοποιημέένος αξιολογη
ητής κατά H
HOGAN Assessment από το 2008 κκαι πιστοποιημένος
αιδευτής σύμφ
φωνα με τα πρότυπα της Hu
uthwaite Interrnational.
εκπα

Χρήσ
στος Χρή
ήστου
Αν
ντιπρόεδρος ΔΣ
Γιατροί χωρίς Σύ
ύνορα

ρήστος Χρήσττου γεννήθηκεε το 1974 στα
α Τρίκαλα και τελείωσε
τ
την Ιατρική σχολήή στο Αριστοττέλειο
O Χρ
Πανεεπιστήμιο Θεσ
σσαλονίκης. Είναι χειρουργόός και εργάζεεται στην Α’ Χειρουργική
Χ
Κ
Κλινική και Μο
ονάδα
Μετα
αμόσχευσης Οργάνων
Ο
του νοσοκομείου
ν
«
«Ευαγγελισμόςς» στην Αθήνα
α.
Ξεκίννησε τις απο
οστολές με τη
ην ιατρική αννθρωπιστική Μη Κυβερνητ
τική Οργάνωσ
ση «Γιατροί Χωρίς
Χ
Σύνο
ορα» το 2002 με προγράμματα εντός συννόρων που υπ
ποστήριζαν με
ετανάστες, πρόόσφυγες και όσους
ό
δεν εείχαν πρόσβασ
ση σε υπηρεσίίες υγείας. Αργγότερα βρέθηκε στην Αφρικ
κή, σε αποστολ
ολές της οργάν
νωσης
για την παροχή φροντίδας υγ
γείας και περ
ρίθαλψης σε ασθενείς του
υ HIV/AIDS, την αντιμετώ
ώπιση
αδοτικών και άλλων
ά
λοιμωδώ
ών ασθενειών,, αλλά και του
υ υποσιτισμού..
μετα
Ακολλούθησαν επισ
σκέψεις και παρεμβάσεις σε χώρες της Μέέσης Ανατολήςς και της ευρύύτερης περιοχή
ής της
αναττολικής μεσογεείου.
Από το 2007 βρίσκκεται στη θέση
η του αντιπροοέδρου του Δ.Σ
Σ. του ελληνικ
κού τμήματος..

Γέφυρα Επικοινωνίας μετταξύ των Επιχεειρήσεων και της
τ Κοινωνίας | www.csring reece.gr

ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ CSR in Greeece Forum 2011
2

ΔΕ
ΕΣΦΑ Α.Ε
Ε.

ΦΟΡ
ΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕ
ΕΙΑΣ - ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σ

μερα σε παρά
άγοντα – κλεειδί για τη διαμόρφωση ννέων γεωπολιτικών
Η εννέργεια αναδεεικνύεται σήμ
ισορροπιών, για τη
ην ανάπτυξη και
κ τη σταθερόότητα σε όλο τον
τ πλανήτη.
Ταυττόχρονα, το φ
φυσικό αέριο αναδεικνύεται
α
ως το καύσιμ
μο της νέας ενεργειακής επποχής. Τα πολ
λύτιμα
αποθ
θέματά του ορίζουν
ο
τις αφ
φετηρίες τωνν νέων ενεργεειακών δρόμω
ων και των ννέων γεωπολιτικών
δυνα
αμικών.
οιώντας τη σττρατηγική γεω
ωγραφική της θέση, απαντά
ά αποφασιστικκά στις προκλ
λήσεις
Η Ελλλάδα, αξιοπο
του νέου ενεργεια
ακού περιβάλλ
λοντος και πρω
ωταγωνιστεί στο
σ σχεδιασμό
ό των νέων διιεθνών και διμ
μερών
αγωγγών, αναβαθμίζοντας τη διεεθνή θέση της..
Ο Διιαχειριστής Εθ
θνικού Συστήματος Φυσικοού Αερίου (ΔΕ
ΕΣΦΑ) είναι ο κυρίαρχος μμοχλός υλοπο
οίησης
αυτή
ής της στρατηγγικής.
δ
που διασχίζουν
δ
τη χώρα μας, όπ
πως ο
Με ττη μελέτη και κατασκευή των διεθνών εενεργειακών δικτύων
ITGII, o South Stre
eam, o TAP κα
αι ο GBI, η Ελλλάδα καθίστα
αται διεθνές εν
νεργειακό στααυροδρόμι ανά
άμεσα
στηνν Ασία, την Αφ
φρική και την Ευρώπη, με ττο Εθνικό Σύσττημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ
Α) να μετατρέέπεται
σε σημαντική πύλη
η εισόδου του
υ φυσικού αερ ίου στη Γηραιά Ήπειρο.
μαχώνα, τον Τερματικό Σταθμό Υγροπ
ποιημένου Φυυσικού Αερίου
υ της
Από τους Κήπους, τον Προμ
υθούσας, το φυσικό
φ
αέριο φθάνει
φ
στη χώ
ώρα μας από τις χώρες της Ασίας,
Α
τη Ρωσ
σία, την Αλγερ
ρία για
Ρεβυ
να τρ
ροφοδοτήσει τις
τ αγορές τηςς Ευρώπης.
α
μια από τις σημαντικότερες κα
αι καινοτόμες υποδομές φυ
υσικού
Ειδικκά, ο Τερματικκός Σταθμός αποτελεί
αερίο
ου της Ευρώπης και θεωρείτται πρότυπο «
«πράσινης εγκα
ατάστασης», καθώς
κ
η λειτοουργία της Μον
νάδας
Συμπ
παραγωγής Ηλλεκτρισμού κα
αι Θερμότηταςς Υψηλής Από
όδοσης (ΣΗΘΥ
ΥΑ), ισχύος 133Mw, έχει επιφέρει
συνο
ολική μείωση των
τ
αέριων ρύ
ύπων της τάξη
ης του 77%.
μός, έχοντας δυνατότητα
δ
να
α τροφοδοτήσ
σει το ΕΣΦΑ με
ε 5 δις. κυβικάά μέτρα αερίο
ου τον
Επιπλλέον, ο σταθμ
χρόννο, μπορεί όχι μόνο να καλύ
ύψει στο σύνολ
ολο τους τις εγ
γχώριες ανάγκες αλλά και ναα τροφοδοτήσ
σει και
γειτο
ονικές χώρες, όπως έχει ήδη
η συμβεί με τη
η Βουλγαρία.
άλληλα, ο ΔΕΣΦΑ
Δ
εκσυγχ
χρονίζει, ελέγγχει και διαχ
χειρίζεται 1.2
219 χλμ. αγω
ωγών και πο
ολλών
Παρά
υποσ
στηρικτικών υποδομών
υ
μετταφοράς και α
αποθήκευσης φυσικού αερίου, ενώ καθηημερινά μελεττά και
κατα
ασκευάζει νέα χιλιόμετρα αγ
γωγών. Δημιοουργεί, με αυττόν τον τρόπο
ο, τις προϋποοθέσεις για βιώ
ώσιμη
ανάπ
πτυξη, εξασφα
αλίζοντας για τις επιχειρήσεεις και για τα νοικοκυριά της χώρας τηνν πλέον αποδο
οτική,
εύχρ
ρηστη και φιλικκή προς το περιβάλλον συμ βατική μορφή
ή ενέργειας.
μη, η δυναμικκή απελευθέρωση της Ελλ ηνικής Αγοράς Φυσικού Αε
ερίου, στην οοποία συνέβαλ
λλε ο
Ακόμ
ΔΕΣΦ
ΦΑ, έχει ως αποτέλεσμα τη
ην αυξανόμενη
η χρήση της εγκατάστασης
ε
Υγροποιημένοου Φυσικού Αερίου
Α
στη νήσο Ρεβυθού
ύσα από νέους χρήστες, ποου ήδη δραστη
ηριοποιούνται στην αγορά ττου Υγροποιημ
μένου
ν αναφερθεί ότι μετά τη
ην έκδοση το
ου Κώδικα Δ
Διαχείρισης Εθ
θνικού
Φυσιικού Αερίου. Αξίζει, δε, να
Συσττήματος Φυσικού Αερίου, η χρήση της δυναμικότηττας επαναεριοποίησης της εγκατάστασηςς έχει
αυξη
ηθεί κατά 47%
%.
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Θέτεει γερές βάσειςς για την εύρυθμη λειτουργγία μιας ελεύθ
θερης ανταγωνιστικής αγορράς φυσικού αερίου
α
στη χώρα μας, κα
αθώς διαχειρίζεται την πρόόσβαση που θα
θ έχει κάθε εμπορική ετααιρεία-χρήστηςς στο
Α, αλλά και τη
ην τιμολογιακή
ή πολιτική, σε συνεργασία με
μ τους θεσμικ
κούς φορείς.
ΕΣΦΑ
Α είναι η συνεεχής ανάπτυξη
η του εθνικού
ύ δικτύου υπο
οδομών και τω
ων προσφερόμ
μενων
Στόχχοι του ΔΕΣΦΑ
υπηρ
ρεσιών, η μεγιιστοποίηση τη
ης αποδοτικότ ητας υποδομώ
ών και υπηρεσ
σιών και η ασφ
φάλεια εφοδια
ασμού
με ττη χάραξη ενα
αλλακτικών οδ
δεύσεων για ττη μεταφορά του φυσικού αερίου από δδιαφορετικές πηγές
μήθειας.
προμ

ΕΛ
ΛΛΗΝΙΚΑ
Α ΠΕΤΡΕΛ
ΛΑΙΑ

ΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡ
ΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 κκαι είναι ένας από τους κορυ
υφαίους ομίλοους στον τομέέα της
Η ΕΛ
ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρ
ρύτερη περιοχ
χή της ΝΑ Ευρώπης, με δδραστηριότητεες σε
σίδα και σε πεερισσότερες από
α
10 χώρες.. Ο Όμιλος αππασχολεί εντό
ός και
ολόκκληρη την ενεεργειακή αλυσ
εκτός Ελλάδας συννολικά 4.972 άτομα
ά
προσωπ
πικό.
Το 2
2010 ο κύκλος εργασιών του
υ Ομίλου ανήλλθε σε €8,5δισ
σ. και τα συγκρίσιμα καθαράά κέρδη σε €2
205εκ.
Μέτο
οχοι της εταιρ
ρείας ΕΛΛΗΝΙΚ
ΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΙΑ είναι το Ελ
λληνικό Δημόσ
σιο (35,5%), η Paneuropea
an Oil
and Industrial Holldings S.A. (41,3%) ενώ τοο υπόλοιπο ελεύθερα διαπρα
αγματεύσιμο πποσοστό ανήκ
κει σε
θεσμ
μικούς (15,7%
%) και ιδιώτες (7,6%)
(
επενδυ
υτές.
Το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου πεεριλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•
•
•

ύ πετρελαίου και
κ διάθεση κα
αυσίμων.
Διύλιση αργού
Εμπορία προϊό
όντων πετρελα
αίου συμπεριλλαμβανομένων
ν και των διεθν
νών πωλήσεω
ων.
Έρευνα και πα
αραγωγή υδρο
ογονανθράκωνν.
Παραγωγή κα
αι εμπορία πετρ
ροχημικών κα ι χημικών.
Παραγωγή κα
αι εμπορία ηλεεκτρικής ενέργγειας, μέσω τη
ης Elpedison, την
τ από κοινοού εταιρεία (50/50)
με την Ιταλική
ή Edison.
Συμμετοχή σττο φυσικό αέρ
ριο, μέσω της κκατά 35% συμ
μμετοχή στη ΔΕΠΑ
Δ
ΑΕ.
Παροχή μελεττών και τεχνικ
κών υπηρεσιώνν για τεχνικά έργα
έ
συναφή με
μ θέματα υδρρογονανθράκω
ων.
Συμμετοχή σττη μεταφορά αργού
α
πετρελα
αίου και προϊό
όντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεεταφορές)

Το εεπενδυτικό πρ
ρόγραμμα του
υ Ομίλου περ
ριλαμβάνει επενδύσεις κυρίίως στον τομμέα διύλισης, στην
παρα
αγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςς, καθώς και εεπενδύσεις επέέκτασης των διεθνών
δ
δρασττηριοτήτων το
ου, με
προττεραιότητα στην N. A. Ευρώ
ώπη και ειδικόττερα στο χώρο
ο των Βαλκανίίων.
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FO
OOD TREASURY A.E.
A
ΓΕΝ
ΝΙΚΑ
Η FOOD
F
TREASU
URY A.E ανήκεει στον όμιλο εταιρειών τουυ κ. Πέτρου
Κυρ
ριακίδη. Δρασ
στηριοποιείται στο χώρο τηςς λιανικής προϊ
οϊόντων τροφίμ
μων,
μέσ
σω ενός βιολογγικού superma
arket στη Λεω
ωφόρο Αλίμου 15, και οκτώ
μικρότερων κατα
αστημάτων.
ΡΑΜΑ
ΟΡ
Ο κ. Πέτρος Κυ
υριακίδης, πρ
ρωτοπόρος στ
την ελληνική αγορά Βιολογικών
οϊόντων στην όποια δραστη
ηριοποιείται πε
ερίπου 30 χρόόνια, υλοποίησ
σε ένα
προ
νέου
υ τύπου κατάσ
στημα τροφίμω
ων που φέρνειι τον καταναλ
λωτή σε επαφή
ή με την υγιειννή διατροφή.
ΑΠΟ
ΟΣΤΟΛΗ
Να π
προσφέρουμε στον καταναλ
λωτή πιστοποιη
ημένα, υγιεινά
ά προϊόντα στις καλύτερες ττιμές. Προϊόντα
α που
καλύ
ύπτουν τις υψ
ψηλές γευστικ
κές και διατροοφικές ανάγκεςς του σύγχρον
νου ανθρώπουυ και συμβάλ
λλουν
στηνν καλύτερη πο
οιότητα ζωής.
ΠΡΟ
ΟΙΟΝΤΑ
Τα κκαταστήματα διαθέτουν:
δ
Βιολο
ογικά προϊόνττα: προϊόντα που παράγοννται χωρίς να χρησιμοποιηθ
θούν συνθετικκές χημικές ουσίες
ο
(συννθετικά ζιζανιο
οκτόνα χημικά λιπάσματα, φ
φυτοφάρμακα)) και δεν περιέ
έχουν γενετικάά τροποποιημένους
οργα
ανισμούς.
Προϊϊόντα Ολοκλη
ηρωμένης Δια
αχείρισης: πισ
στοποιημένα γεωργικά προ
οϊόντα υψηλήής ποιότηταςς που
παρά
άγονται με ορθολογική χρήση εισροοών και μεθ
θόδων καλλιέργειας που έχουν μειω
ωμένη
περιβ
βαλλοντική επ
πιβάρυνση.
Παρα
αδοσιακά Προ
οϊόντα: προϊό
όντα μοναδικκής ποιότηταςς και αξεπέρ
ραστης διατρροφικής αξίαςς που
παρα
ασκευάζονται από αγροτικές οικοτεχνίες και συνεταιρ
ρισμούς που ακολουθούν
α
ππιστά παραδοσ
σιακές
τοπικκές συνταγές και μεθόδους.
Προϊϊόντα Ειδικής Διατροφής:
Δ
πρ
ροϊόντα που χρ
ρησιμοποιούν οι πάσχοντες από διατροφιικές δυσανεξίεες, και
τρόφ
φιμα που απευ
υθύνονται σε χορτοφάγους,
χ
ω
Vegans και ωμοφάγους.
Προϊϊόντα Υψηλής διατροφικής αξίας
α
(superfooods)
ΑΝΘ
ΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥ
ΥΝΑΜΙΚΟ
Κινηττήριος δύναμη
η για την επίττευξη των στόόχων αυτών είναι οι άνθρωποί μας που μμε την εμπειρίία, τις
γνώσ
σεις τους δίνο
ουν ώθηση σττην προσπάθειιά μας. Επιπλ
λέον στις παρε
εχόμενες υπηρρεσίες εντάσσ
σονται
και ο
οι συναντήσειςς στα καταστή
ήματα με υπεύ
ύθυνη διατροφ
φολόγο.

CO
OSMOTE
Η CO
OSMOTE, μέλο
ος του Ομίλου ΟΤΕ, ξεκίνησ
σε την εμπορικ
κή της λειτουρ
ργία τον Απρίλλιο του 1998. Μέσα
σε σ
σύντομο χροννικό διάστημα,, η εταιρεία κκατάφερε να κατακτήσει την
τ
πρώτη θέέση στην ελλ
ληνική
αγορ
ρά κινητής τη
ηλεφωνίας κα
αι να μετεξελλιχθεί σε πολ
λυεθνικό όμιλο
ο με δυναμικκή παρουσία στην
Αλβα
ανία, τη Βουλλγαρία και τη
η Ρουμανία μ
μέσω των θυ
υγατρικών της εταιρειών A
AMC, GLOBUL και
COSM
MOTE αντίστο
οιχα. Στα τέλη
η του 2010, η πελατειακή βάση
β
του Ομίλ
λου COSMOTEE διαμορφώθηκε σε
21 εεκατομμύρια περίπου, ενώ
ώ στην Ελλά δα ανήλθε σε
σ σχεδόν 8 εκατομμύριαα.Σταθερός μο
οχλός
ων πελατών παραμένει
π
η ΓΕΕΡΜΑΝΟΣ, η πλέον
π
προοσέλκυσης νέω
επιττυχημένη
αλυσίδα
α
λια
ανικής
στοον
τομέα
των
τηλλεπικοινωνιών στη ΝΑ Ευρώ
ώπη.
σισμένη στο υπερσύγχρονο
υ
ο τηλεπικοινωννιακό της δίκττυο, η
Βασ
COS
SMOTE αξιοπ
ποιεί τεχνολογ
γίες αιχμής κκαι προσφέρει ένα
ευρ
ρύ φάσμα ολοκληρωμένω
ο
ων λύσεων επικοινωνίας που
αντα
αποκρίνονται και στις πιο εξειδικευμένεες ανάγκες, συνδυάζοντας
σ
οσιτές
υψηλή ποιόότητα με προ
χρεώ
ώσεις.
πυλώνες δράσ
σεις το Περιβά
άλλον, την Κ
Κοινωνία, τουςς Εργαζομένου
υς και την Αγγορά, η COSM
MOTE
Με π
υλοπ
ποιεί ένα από τα
τ σημαντικόττερα και πιο οολοκληρωμένα προγράμματα
α Εταιρικής Υππευθυνότητας στην
Ελλά
άδα, ενώ αντίστοιχα προγρ
ράμματα υλοπ
ποιούν όλες οι θυγατρικές της
τ COSMOTEE, συνεισφέρο
οντας
ενεργά στην παγκό
όσμια αειφόρο
ο ανάπτυξη.
πόσχεσή της: «Ο
« κόσμος μας, εσύ».
Η υπ
σσότερες πληροφορίες στην
ν ηλεκτρονική
ή διεύθυνση: www.cosmote
w
.gr
Περισ
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ΔΕ
ΕΗ Α.Ε.
ΗΔ
ΔΕΗ σήμερα
Η Δ
Δημόσια Επιχεείρηση Ηλεκτρ
ρισμού Α.Ε. είναι η μεγα
αλύτερη εταιρ
ρία παραγωγήής και προμή
ήθειας
ηλεκκτρικής ενέργγειας στην Ελ
λλάδα, με πεερισσότερους από 7,5 εκατομμύρια πεελάτες. Έχει στην
ιδιοκκτησία της το Εθνικό Σύσττημα Μεταφορ
ράς ηλεκτρική
ής ενέργειας και
κ τα δίκτυαα Διανομής. Η ΔΕΗ
δια
αθέτει πολύ μεγάλη υπο
οδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγ
γνίτη,
παραγωγής, μετταφοράς και διανομής
δ
ηλεκ
κτρικής ενέργε
γειας. Είναι, επ
πίσης,
μια
α από τις μεεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις
ε
ω
ως προς τα πάγια
ενεεργητικά της στοιχεία, εν
νώ κατέχει ηγ
γετική θέση ως εταιρία κοινής
κ
ωφ
φέλειας στον ττομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλά
λάδα.
μ
παρα
αγωγής της ΔΕΕΗ το 2009 αν
νήλθε
Η εγκατεστημέννη ισχύς των μονάδων
σ
εγκαατεστημένης ισ
σχύος
σε 12.800 MW, καλύπτοντας το 84% της συνολικής
ών του Ομίλου ΔΕΗ κατά ττο 2010 ανήλ
λθε σε
της χώρας. Ο κκύκλος εργασιώ
811 εκατ. ευρ
ρώ και τα μετά
ά από φόρους κέρδη στα 5557 εκατ. ευρώ
ώ. Στα
5.8
τέλ
λη του 2010, οοι εργαζόμενο
οι στη ΔΕΗ ήτα
αν περισσότερροι από 21.800
0.
Η Ανανεώσιμεες", 100% θυ
υγατρικής ετααιρίας της ΔΕΗ, με
Μέέσω της "ΔΕΗ
εγκα
ατεστημένη ισχχύ 123 MW, με χαρτοφυλά
άκιο έργων υπ
πό ανάπτυξη ισχύος 150W και ένα σημα
αντικό
μό νέων έργω
ων, ο Όμιλοςς της ΔΕΗ στ
στοχεύει να κα
ατακτήσει την
ν ηγετική θέσ
ση στο χώρο
ο των
αριθμ
Αναννεώσιμων Πηγγών Ενέργειαςς στην Ελλάδα
α μέσω της αν
νάπτυξης έργω
ων ισχύος άνω
ω 1.000 MW και
κ με
συνο
ολικές επενδύσ
σεις ύψους άνω
ω των 2 δις. εευρώ συνολικά
ά έως το 2015.
Η ΔΕ
ΕΗ Α.Ε. ιδρύθη
ηκε πριν από 60
6 χρόνια, το 1950, ενώ από 12.12.2001 έχει εισαχθεί στα Χρηματισ
στήρια
Αξιώ
ών Αθηνών και Λονδίνου.

ΔΕ
ΕΠΑ Α.Ε.

νια λειτουργία
ας, είναι έναας σύγχρονοςς και
Η ΔΕΠΑ, με 22 χρόν
ανταγωνιστιικός όμιλος εταιρειών, με δυναμικήή παρουσία στον
ενεργειακό τομέα και ουσιαστική συμβολή στηην ανάπτυξη
η της
τ
προστασία
α του περιβάάλλοντος καιι στη
ελληνικής οοικονομίας, την
βελτίωση τη
ης ποιότητας ζωής
ζ
των τοπικ
κών κοινωνιώνν.
ων αγωγών φυσικού αερίουυ και τη δημιο
ουργία
Με συνεχείςς επεκτάσεις τω
νέων Εταιρεειών Παροχήςς Αερίου (ΕΠ
ΠΑ), ο όμιλοςς ΔΕΠΑ φέρν
νει το
Φυσικό Αέρ
ριο κοντά σε όλο και περισσότερες πεεριοχές της χώ
ώρας.
Μέσα από νέες συμφω
ωνίες προμήθε
ειας φυσικού αερίου, η ΔΕΠΑ
στοχχεύει στην επ
πάρκεια εφοδ
διασμού της αγοράς, την εξυπηρέτη- ση της συνε
νεχώς αυξανόμενης
πελα
ατειακής της βάσης και την ασφάλεια
α
τροφ
φοδοσίας της χώρας με φυσ
σικό αέριο.
ΕΠΑ θέτει νέους στόχους, αφενός
α
για ανα
ναβάθμιση του
υ πακέτου των
ν υπηρεσιών ττης προκειμένο
ου να
Η ΔΕ
διατη
ηρήσει την ηγετική
η
της θέση στην εγχωρία αγο
ορά και αφετ
τέρου, για τηην επέκταση των
δρασ
στηριοτήτων της
τ
στην ευρ
ρύτερη περιοχχή, καθιστώνττας τη χώρα μας κρίσιμο ενεργειακό κόμβο
κ
σύνδ
δεσης των χωρ
ρών παραγωγή
ής της ανατολλής με τις μεγά
άλες αγορές τη
ης Ευρώπης.
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EK
KO
4 χρόνια, δρ
ραστηριοποιείτται στο χώρο
ο της
Η ΕΚΟ εδώ και πάνω από 40
ορίας προϊόνττων καυσίμων
ν και λιπαντικ
κών κατακτώνντας σταθερά
ά την
εμπο
πρώττη θέση στηνν προτίμηση των Ελλήνων
ν καταναλωτώ
ών. Είναι η μεεγάλη
ελλη
ηνική εταιρία που ανήκει σε
σ έναν από τους κορυφααίους ομίλους στον
τομέέα της ενέρ
ργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπηη τα ΕΛΛΗ
ΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δίννοντας ιδιαίττερη βαρύτ
τητα στην
προστασία του
βάλλοντος, ττη στήριξη της
τ
οικονομία
ας και την ικανοποίηση των
περιβ
απαιτήσεων του κκαταναλωτή.
Αντικκείμενο της ΕΚΟ
Ε
είναι ο ομ
μαλός εφοδιασ
σμός της αγο
οράς με καύσιμα υψηλής ποοιότητας τόσο
ο στα
πραττήριά της όσο
ο και στους κλ
λάδους βιομηχχανικών, ναυττιλιακών και αεροπορικών
α
κκαυσίμων αλλ
λά και
λιπανντικών.
μένο και πλή
ήρες δίκτυο πρατηρίων
π
πο
ου καλύπτει όόλη την Ελλ
ληνική
Η ΕΚΟ διαθέτει ένα οργανωμ
φέρεια με περ
ρίπου από 1.10
00 πρατήρια σ
στο δυναμικό της. Είναι η φύση
φ
της ΕΚΟ
Ο που της επιβ
βάλλει
περιφ
να β
βρίσκεται σε όλες
ό
τις γωνιέές της ελληνικκής επικράτεια
ας ακόμα και στις πιο δυσ
σπρόσιτες περιοχές.
Εφοδ
διάζει με καύσ
σιμα και λιπαν
ντικά και ένα μ
μεγάλο αριθμό
ό βιομηχανιών
ν και τεχνικώνν εταιριών, έχο
οντας
δημιο
ουργήσει μια σχέση εμπισττοσύνης, προσ
σφέροντας ολο
οκληρωμένες υπηρεσίες καιι λύσεις after sales
serviice.
Με σ
σημεία εφοδιασ
σμού τις εγκαταστάσεις Σκα
αραμαγκά, Ασπροπύργου, Ελευσίνας,
Ε
Θεσ
σσαλονίκης, Βόλου,
Αμφιιλοχίας, Κρήτη
ης, Κω και Ρόδου και μεταφ
φορές με ΙΧ ή ΔΧ βυτιοφόρ
ρα αυτοκίνηταα, τρένα και πλοία,
π
παρέέχει με εξασφ
φάλιση την απαιτούμενη
α
""Ενέργεια," ανεξάρτητα απ
πό τις εκάστοοτε συνθήκεςς που
επικρ
ρατούν.
Δρασ
στηριοποιείται παράλληλα στον τομέα της Θέρμαν
νσης, διαθέτο
οντας πετρέλααιο θέρμανση
ης με
πρόσ
σθετα βελτιωμ
μένης καύσηςς, μέσω ενός δικτύου διαν
νομής που παραδίδει γρήγοορα και σωσττά το
προϊό
όν στον κατανναλωτή.
Εξίσο
ου σημαντική
ή είναι η δρα
αστηριοποίησή
ή της στην ελληνική αγο
ορά ναυτιλιακκών καυσίμων
ν και
λιπανντικών από το
τ 1970. Παραδίδει καύσιιμα και λιπαν
ντικά σε Ακτοπλοϊκά και Ποντοπόρα πλοία,
π
κατέέχοντας την πρ
ρώτη θέση σττην αγορά. Απ ό τον Απρίλιο του 2009 με την απόκτησηη 2 οχηματαγωγών
δεξαμενοπλοίων προηγμένης
π
τεεχνολογίας, έγγινε εφικτή η πρόσβαση
π
και στα πιο δυσππρόσιτα νησιά
ά μας,
ακόμ
μα και κάτω από ακραίες κα
αιρικές συνθήκκες. Είναι πλοία εξοπλισμένα
α με συστήμαατα που καλύπ
πτουν
τις αυστηρότερες προδιαγραφέςς ασφαλείας κα
αι προστασίαςς των ελληνικώ
ών λιμένων κααι θαλασσών.
Από το 1983 η ΕΚ
ΚΟ δραστηριοπ
ποιείται και στη
ην ελληνική αγορά αεροπορ
ρικών καύσιμω
ων, ανεφοδιάζο
οντας
τις μ
μεγαλύτερες ελληνικές
ε
και ξένες
ξ
αεροπορ
ρικές εταιρίες.. Σήμερα η ΕΚΟ έχει ισχυρρή παρουσία σε
σ 23
αερο
οδρόμια σε όλλη την ελληνική επικράτεια
α επενδύονταςς σε σύγχρονες εγκαταστάσ
σεις εξυπηρέττησης
αερο
οσκαφών, παρ
ρέχοντας προϊό
όντα υψηλής ττεχνολογίας.
Η ΕΚ
ΚΟ φροντίζει το
τ περιβάλλον
ν και το αποδ εικνύει σε κάθ
θε της «κίνησ
ση», με πιστοπποιημένες πολ
λιτικές
Ποιό
ότητας, Ασφάλλειας και Περιβ
βάλλοντος, πα
αρέχοντας καύ
ύσιμα πρωτοπο
οριακής τεχνολ
ολογίας με μηδ
δενική
ή ελά
άχιστη περιεκττικότητα θείου
υ, προς όφελοος της ελληνική
ής φύσης και ολόκληρου
ο
τοου πλανήτη μα
ας.
Οδηγγεί όμως τις εξελίξεις
ε
και στο
σ χώρο τηςς ηλεκτροκίνη
ησης στην Ελλ
λάδα, με την εγκατάσταση
η των
πρώττων σταθμώνν ανεφοδιασμο
ού ηλεκτρικώ
ών οχημάτων στα πρατήριά
ά της. Επίσηςς, συμμετέχει στην
κατα
ασκευή του πρ
ρώτου πιλοτικο
ού πρατηρίου υδρογόνου σττον Αϊ Στράτη.
ά σε δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας όπ
πως δωρεές σ
σε νοσοκομεία
α της
Η ετταιρία συμβάλλλει σημαντικά
περιφ
φέρειας και εορταστικές
ε
εκ
κδηλώσεις σε νοσοκομεία για παιδιά αλ
λλά και δράσεεις υποστήριξη
ης σε
αθλη
ητικά σωματεία
α και συλλόγο
ους της περιφέέρειας σε καιρ
ρούς, όπου η συμβολή της είναι ζωτική για
γ τη
βιωσ
σιμότητα τους..
Τα λλιπαντικά της ΕΚΟ παράγο
ονται στην σύ
ύγχρονη και πρόσφατα αν
ναβαθμισμένη μονάδα της στον
Σκαρ
ραμαγκά με χρ
ρήση πρώτων
ν υλών υψηλή
ής ποιότητας, γεγονός που τα κάνει να ξξεχωρίζουν για
α την
αξιοπ
πιστία και τις υψηλές επιδό
όσεις τους, εννώ δημιουργείί στον χρήστη
η την απόλυτηη σιγουριά για
α την
άψογγη λειτουργία των οχημάτω
ων ή των μηχαννημάτων του.
Όραμα της ΕΚΟ είναι να είναι η πρώτη επιλογγή του πελάτη στην αγορά πετρελαιοειδώ
π
ών, δίνοντας
αση, στην ποιό
ότητα προϊόνττων και υπηρεεσιών, στην αν
νάπτυξη και αξξιοποίηση του ανθρώπινου
έμφα
δυνα
αμικού, στην απόδοση
α
προς τους μετόχου
υς, το περιβάλ
λλον και την κο
οινωνική ευαισ
σθησία.
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ΕΛΛΗ
ΗΝΙΚΑ Κ
ΚΑΥΣΙΜΑ
Α ΑΕΕ
αρουσιάσθηκε στην Ελληνικ
κή αγορά καυσ
σίμων το 195 1 και συνέχισ
σε την
Η ΒΡ πα
πορεία της
τ σαν ΒΡ Heellas μέχρι το
ο καλοκαίρι το
ου 2009, που πραγματοποιή
ήθηκε
συμφων
νία για την εξξαγορά των εμπορικών
ε
δρα
αστηριοτήτωνν της στην Ελ
λλάδα
από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Π
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Το
Τ Δεκέμβριο του ίδιου έττους, η BP Hellas
H
ΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥ
ΥΣΙΜΑ ΑΕΕ (H
Hellenic Fuels)), διατηρώντας την
μετονομάστηκε σε ΕΛ
αποκλεισ
στική χρήση ττων σημάτων ΒΡ για καύσιμ
μα εδάφους. Τ
Το νέο αυτό σχήμα
σ
περιλαμβ
βάνει το δίκττυο των πραττηρίων καυσίμων της πρω
ωην ΒΡ Hellass, τις
αποθ
θηκευτικές εγκκαταστάσεις της
τ ανά την Ελλάδα, και τον τομέα τω
ων εμπορικώνν και βιομηχαν
νικών
πελα
ατών της.
ΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥ
ΥΣΙΜΑ (ΕΚ), ως μέλος τοου Ομίλου ΕΛ
ΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤ
ΤΡΕΛΑΙΑ πλεοον, απασχολείί 206
Η ΕΛ
εργα
αζόμενους, οι οποίοι εποπττεύουν το σύννολο των εμπ
πορικών της δραστηριοτήττων μέσα από
ό ένα
δίκτυ
υο 1.100 πραττηρίων που φέρουν
φ
τα σήμ
ματα της BP. Οι εμπορικές δραστηριότηττες της ΕΚ μα
αζί με
αυτέές της ΕΚΟ καταλαμβάνουν το 30%
% περίπου της εγχώριαςς αγοράς πεετρελαιοειδών
ν. Οι
επιχεειρηματικές δρ
ραστηριότητεςς της ΕΚ περιλα
λαμβάνουν μία δέσμη καινοτ
τόμων προϊόνττων και υπηρεεσιών.

•
•
•
•
•

άλη βαρύτητα
α δίνεται στη διάθεση
δ
υψηλλής ποιότητας διαφοροποιημ
μένων προϊόνττων που περιέέχουν
Μεγά
εξελιιγμένα πρόσθεετα 2ης γενεάςς, με κορωνίδα
α τη βενζίνη ΒΡ
Β Ultimate 100, ένα προϊόνν εξαιρετικά υψ
ψηλής
τεχνο
ολογίας που εξασφαλίζει
ε
ιδιαίτερα βελτιω
ωμένες επιδόσεεις, χαμηλότερ
ρη εκπομπή ρύύπων και οικονομία
στηνν κατανάλωση
η καυσίμου. H εμπορία τω
ων προηγμένω
ων καυσίμων BP υποστηρίίζεται και από
ό μία
ακολλουθία ενεργειιών προστιθέμ
μενης αξίας όπ
πως:
το ελλκυστικό πρόγγραμμα Loyalty
y εξαργύρωση
ης πόντων Bon
nus,
προγγράμματα παρ
ροχής σημανττικών δώρωνν σαν επιβράβ
βευση συχνώ
ών αγορών όππως το πρόσ
σφατο
πρόγγραμμα “Τα Κα
αύσιμα της Χρ
ρονιάς”,
οι πρ
ροπληρωμένεςς κάρτες καυσίίμων για εμποορικούς πελάτεες
η ετα
αιρική κάρτα στόλου
σ
και
άλλα
α εταιρικά προγράμματα με έμφαση στο χχώρο της ΕΚΕ,,
τα περισσότερα τω
ων οποίων υπ
ποστηρίζονται από διαδικασ
σίες συνεχούς εκπαίδευσης ττων πρατηριο
ούχων
ού τους και από μία δομημ
μένη διαδικασία, επικοινωνία
ας, διαχείρισηςς και ανταπόκ
κρισης
και ττου προσωπικο
στα τυχόν παράπο
ονα ή σχόλια πελατών.
π
Διέπ
πονται επίσης από αυστηρέςς διαδικασίες εελέγχου μέσω
ω ενός
υστικού Επισκέέπτη, καθώς κκαι του προγρά
άμματος Διασφ
φάλισης Ποιόττητας Καυσίμω
ων.
προγγράμματος Μυ
Η ετταιρία διαθέτεει σοβαρή επενδυτική στρ ατηγική στο χώρο των Πρατηρίων με τελικό στόχο
ο την
ολοκκληρωμένη εξξυπηρέτηση του Έλληνα καταναλωτή
ή. Η ασφαλή
ής αποθήκευσ
ση και μεταφορά
προϊό
όντων, η προ
οστασία του περιβάλλοντος
π
ς τα υψηλά περιβαλλοντικά
π
ά, ηθικά και κκοινωνικά πρό
ότυπα
αποττελούν επίσης σημαντικές συνιστώσες τηςς στρατηγικήςς της.

ICA
AP Group
p
H ICAP Group – με €60 εκ
κατομμύρια έσοδα
έ
για τοο 2010 και 1.200
εργαζο
ομένους- είνναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς
επιχειρ
ρήσεις στην Ε
Ελλάδα, με ισ
σχυρή παρουσ
σία στη Νοτιοοανατολική Ευ
υρώπη
και τη
ην Κύπρο. Μεττά την εξαγορά
ά της από το SEEF
S
Fund τηςς Global Fina
ance,
παρέχ
χει μεγάλο εύ
ύρος υπηρεσιώ
ών και προϊόν
ντων που ομααδοποιούνται σε 4
κατηγ
γορίες: Credit Risk Servicess, Marketing Solutions,Manaagement Consulting
και Pe
eople Solutionss.
Η ICA
AP Group, μέέλος του Ελλ
ληνικού Δικτύου για την ΕΕταιρική Κοινωνική
Ευθύ
ύνη, θεωρεί ευθύνη του τη
ην προσφορά
ά στον Άνθρ
ρωπο, στην Κοινωνία
Κ
και στο Περιβάλ
λλον.
Στηνν κατεύθυνση
η αυτή αναπττύσσει ένα π
πλήρες και δομημένο
δ
πρό
όγραμμα «Ετααιρικής Κοινω
ωνικής
Ευθύ
ύνης» με κενντρικό μήνυμα
α το ότι «Νοια
αζόμαστε για την Κοινωνία
α και τους Αννθρώπους μαςς» και
τρειςς άξονες δράσης: Οι Άνθρωπ
ποί μας, Το Πεεριβάλλον και Κοινωνική Συν
νεισφορά – Εθθελοντισμός.
Η IC
CAP Group δείχχνει την κοινω
ωνική της υπευ
υθυνότητα και ευαισθησία, αξίες
α
που υπάρρχουν σ' αυτό
όν τον
ανισμό και θέλλουμε να ενισχ
χύσουμε περαιιτέρω.
οργα
ICAP
P Group
ΕΛΕΥ
ΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, 176
6 76 ΚΑΛΛΙΘΕ
ΕΑ
ΤΗΛ..: 210 7200 00
00, email: icap
p@icap.gr, ww
ww.icap.gr
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ΟΤΕ A
A.E.
Ο Οργαννισμός Τηλεπικοινωνιών τη
ης Ελλάδος (Ο
ΟΤΕ A.E.) είναι ο
μεγαλύτερ
ρος τηλεπικοιν
νωνιακός πάρ
ροχος στην Ελλλάδα, ενώ μα
αζί με
τις θυγαττρικές του απ
ποτελεί σήμερ
ρα έναν από τους κορυφ
φαίους
τηλεπικοιννωνιακούς oμίίλους στη Νοτ
τιοανατολική ΕΕυρώπη.
α
τις πέντ
τε μεγαλύτερρες εταιρείες στο
Ο ΟΤΕ είναι μία από
Χρημ
ματιστήριο Αθ
θηνών, σύμφω
ωνα με την κεφ
φαλαιοποίηση
η. Κατόπιν συμ
μφωνίας ανάμμεσα στην Ελλ
ληνική
Κυβέέρνηση και στη
σ
Deutsche Telekom, τοο ποσοστό του
τ
Ελληνικού
ύ Δημοσίου σ
στον ΟΤΕ σή
ήμερα
ανέρ
ρχεται σε 20%
% και της Deutssche Telekom σε 30%.
Σήμεερα, οι επιχειρ
ρήσεις στις οπ
ποίες ο ΟΤΕ σ
συμμετέχει ενεεργά απασχολ
λούν περισσόττερους από 30.000
εργα
αζομένους σε 4 χώρες και
κ
το χαρτοοφυλάκιο των
ν προσφερόμ
μενων υπηρεσ
σιών περιλαμ
μβάνει
ευρυ
υζωνικές υπηρ
ρεσίες, σταθεερή και κινηττή τηλεφωνία, διαδικτυακές εφαρμογές,, δορυφορικέές και
ναυττιλιακές επικοιννωνίες, καθώςς και παροχή σ
συμβουλευτικώ
ών υπηρεσιών.
ε
να προσφ
φέρει ολοκληρ
ρωμένες τηλεπ
πικοινωνιακές υπηρεσίες
υ
υψηηλού επιπέδου
υ έτσι
Όραμα του ΟΤΕ είναι
ε
των π
πελατών στην
ν Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώ
ώπη, καθώς και
κ να
ώστεε να αποτελείί την πρώτη επιλογή
ενεργεί ως «υπεύθ
θυνος πολίτηςς» έτσι ώστε η παρουσία κα
αι η δράση του
υ να προσθέτο
τουν αξία σε όλα
ό τα
αφερόμενα μέέρη στις χώρεςς όπου δραστη
ηριοποιείται.
ενδια
σσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σ
στο εταιρικό site του ΟΤΕ στ
τη διεύθυνση www.ote.gr
Περισ

ΧΟ
ΟΡΗΓΟΣ COFFEE BREAK
ΑΦΕΑ ΕΜ
ΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑ
ΗΚ
ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟ
ΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ιδρύθηκκε το 1988 κα
αι από
τον Ιανουάριο του
τ
1994 λειτ
τουργεί ως Α
Α.Ε. σε ιδιόκ
κτητες
αταστάσεις 8..000 τ.μ. στην Παιανία Ατττικής και 1000 τ.μ
εγκα
στονν Εύοσμο Θεσσαλονίκης
Θ
, ως υποκαατάστημα Βο
ορείου
Ελλά
άδος.
α αμιγώς
Ελληνική, η οποία αποττελεί πρότυπο
ο στο χώροο του HO.RE
E.CA.,
Είναιι μια εταιρία
αντιπ
προσωπεύοντα
ας και διακινώ
ώντας κορυφα
αία προϊόντα catering
c
διεθνούς αναγνώριισης, με ναυαρχίδα
τον e
espresso illy.
Η συ
υνεπής και οργανωμένη στρ
ρατηγική πωλλήσεων, η ορθ
θολογική διαχε
είριση, η κατάάλληλη οργανω
ωτική
δομή
ή και η προσή
ήλωση σε ηθιικές αξίες και αρχές, με επ
πίκεντρο πάντα την ικανοποοίηση του πελάτη,
συνττελούν στην ενντυπωσιακή ανοδική της ποορεία.
Η οικκονομική ευρω
ωστία και δυν
ναμική της , ττην κατατάσσ
σει ανάμεσα στις πιο κερδοφ
οφόρες & ταχύ
ύτερα
εξελιισσόμενες εταιρίες της χώρα
ας, με εξαγωγ ική δραστηριό
ότητα στα Βαλ
λκάνια.
ΑΦΕΑ Α.Ε. έχχοντας στόχο την πληρέστεερη εξυπηρέτη
ηση των πελατ
τών της, εμπλλουτίζει συνεχώ
ώς το
Η ΚΑ
portffolio των προϊό
όντων της.
Η ετταιρία απευθύννει τα προϊόνττα της κυρίωςς στην αγορά χονδρικής
χ
καλ
λύπτοντας όληη την Ελλάδα μέσα
από ένα εκτεταμέένο δίκτυο συ
υνεργατών, εννώ σημαντικό
ό μερίδιο του κύκλου εργαασιών της ετα
αιρίας
αλαμβάνει ο κλλάδος Retail που αφορά στη
η λιανική διάθεεση των προϊό
όντων της.
κατα
ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., τηλ. 210 66683300
w.illyespresso.g
gr
www
www
w.illy.com
www
w.illyshop.gr
e-ma
ail:info@kafea
a.gr
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Noow entering its fifth decade, Institutio
onal Investor has
coonsistently disstinguished itsself among thee world’s fore
emost
fin
nancial publiccations with ground-breakin
g
ng journalism
m and
in
ncisive writing that providess “must read”” intelligence for
f its
gllobal audience
e. This award
d-winning maggazine is essential
reading for the world’s
w
leading financiers, coorporate execcutives and go
overnment offficials, who re
ely on
breadth and depth
d
of cove
erage that havve made Institutional Invesstor such a ppremier publica
ation.
the b
Thro
oughout the ye
ear, Institutional Investor ooffers a host of
o proprietary rankings andd ratings that serve
as re
espected indu
ustry benchmarks, informin
ng and influe
encing its carefully targeteed circulation base
throu
ughout the ye
ear. These sign
nature ranking
gs and ratings include:

•
•
•
•

Most
S
Shareholder-fr
riendly
companie
es
Best Euro
opean CEO
Best Euro
opean CFO
Best Euro
opean equity analysts
a

Euroopean

•
•
•

Best Euro
opean fixed inccome analystss
Country Credit
C
Ratings
Money Ma
anager Rankinngs

a
to uncoover breaking stories and tell
t the ‘insidee story’ set it apart
Instittutional Invesstor’s unique ability
from
m the competiition and is why
w
it remain
ns such an im
mportant sourrce of informaation for our very
disce
erning audiencce.
h a global circu
ulation of 115,,000, Institutioonal Investor’ss readers are the elite of thhe financial ma
arkets
With
the ssenior manage
ers of institutional investorss, corporationss, banks as we
ell as governm
ment ministries and
agen
ncies. Christine
e Cavolina is the
t Global Pub
blisher of Institutional Investor and is bassed in U.K.

Portal της Επικκοινωνίας
Το P
Οι αγορές της επικοινωνίας και του marketiing από το 2010 έχουν το
ο δικό τους
al.
porta
Σε έννα εύχρηστο και μοντέρνο σχεδιασμό πα
αρουσιάζονται ειδήσεις σε re
eal-time για
ό,τι σ
συμβαίνει στιςς αντίστοιχες αγορές
α
και στα
α επιμέρους τμ
μήματά τους.
Με N
Newsletter ενημερώνονται καθημερινά, σ
στον υπολογισ
στή ή και στο κινητό
κ
όσοι
είναι συνδρομητέςς για τα πιο σημαντικά γεεγονότα, ενώ εξαιτίας των
ν ποιοτικών
χαρα
ακτηριστικών των επισκεεπτών του αποτελεί μια
α άριστη επ
πιλογή για
διαφ
φημιστικές καμ
μπάνιες.

Η εβδομαδια
αία εφημερίδα
α «ΑΤΤΙΚΗ»
» free press μετά
την επιτυχη
ημένη 3ετή πα
αρουσία της ω
ως πολυεφημερίδα
για τους κατοίκους τω
ων 56 δήμμων της Ατττικής,
ας το δίκτυό
ό της από ττην 1η Απριλίου
επεκτείνοντα
διανέμεται δωρεάν
δ
κάθε Παρασκευή
ή σε 570 κεν
ντρικά
σημεεία στην ΑΘΗ
ΗΝΑ τον ΠΕΙ
ΙΡΑΙΑ και όλλη την Β.Α. & Ν.Δ. ΑΤΤΙΚ
ΚΗ. Το πιστοπποιημένο τιράζζ των
50.0
000 φύλλων της εφημερ
ρίδας στοχεύεει, λόγω και χειροδιανομή
ής, σε ένα οοικονομικά εν
νεργό
αναγγνωστικό κοινό
ό 140.000 ατόμων (μέση αναγνωσιμόττητα φύλλου κυρίως
κ
για τηνν ηλικία των 25 –
60 εετών).
άλληλα, η εφ
φημερίδα κυκλ
λοφορόντας σ
σε Αθήνα και Πειραιά εμπλουτίζει ακόμμα περισσότερ
ρο το
Παρά
περιεεχόμενό της σε
σ θέματα (Πο
ολιτική, Οικο
ονομία-Επιχε
ειρήσεις, Κοιινωνία, Νεολλαία, Ευ ζην,
ν, Life

Style
le – Έξοδος,
ς, Αυτοδιοίκη
ηση, Πολιτισ
σμός, Ταξίδια
α, Αθλητικά,, Αγορά (Sho
hopping) - Μόδα,
Μ
επίκ
καιρα ρεπορ
ρτάζ και μό
όνιμα sectio
ions: «Η Ζωή
Ζ
είναι εδώ»,
ε
«Ecoo-Energy ne
ews»,
«Αθ
θλητισμός»). Επίσης, αυξάνει τις σελίδεςς της μεταξύ 48
4 και 56, όλ
λες έγχρωμες μμε πολύ μοντέρνα-

δυνα
αμική σχεδίαση
η, και καθίστα
αται ένα πλήρεες μοναδικό, ποιοτικό
π
και μο
οντέρνο έντυππο με πολλά έν
νθετα
και α
αφιερώματα: (1.Υγεία - Ομ
μορφιά 2.Παιδδεία - Καριέρ
ρα 3.Τεχνολογ
γία (Gadgets) 4.Eco-Ενέργεια &
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Gree
en Business 5..Ε.Κ.Ε. - CSR 6.Επιχειρηματ
6
τικότητα – Έξυ
υπνες Αγορές 7.Ταξίδια - Διιακοπές 8.Τρά
άπεζες
- Ασφ
φάλειες 9.Σπίττι & Real Estattes 10.Life Sty
tyle – Μόδα - Έξοδος).
Έ
ου περιπτέρου
υ) για ανάγνω
ωση Παρασκευ
υή και
Κάθεε Παρασκευή αποτελεί μια πλήρη Εφημεερίδα (όπως το
Σαββ
βατοκύριακο έχοντας την 1η κυκλοφοορία με 50.0
000 πιστοποιημένα φύλλαα ως εβδομα
αδιαία
εφημ
μερίδα (Παρασ
σκευής) και αποτελεί
α
για ττην Αθήνα, το
ον Πειραιά και όλη την Ατττική ένα σύγχ
χρονο
ευέλλικτο εργαλείο
ο Εμπορικής Επικοινωνίας
Ε
((Διαφήμιση) με
μ άμεσο οικο
ονομικό & αντταποδοτικό όφ
φελος
στονν πολλά υποσχχόμενο λόγο αναγνωσιμότητ
α
τας σήμερα ΔΩ
ΩΡΕΑΝ – free press τύπο.
ess.gr
site: www.attikipre
ess.gr
email: info@attikipre
τηλ: 210-752
22600

ύπτοντας τουςς παρακάτω το
ομείς:
καλύ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το περιοδικό CSR REVIEW κυκλοφ
φόρησε για πρώτη
π
08, από τον Εκδοτικό
Ε
Οργαανισμό DIREC
CTION
φορά το 200
A.E. και απο
οτελεί το μον
ναδικό περιοδδικό στην ελλ
ληνική
αγορά αποκλ
λειστικά αφιερ
ρωμένο στην ΕΕταιρική Κοινω
ωνική
Ευθύνη (Corporate Social Responsibiliity), αλλά και την
π
αλυσίδα παραγωγής
των προγγραμμάτων της,

Αειιφορία (Sustaiinability)
Επιχειρηματική Ηθική
Η
(Businesss Ethics)
mmunications))
Επικοινωνία (Com
μμόρφωση κα
αι Διακυβέρνησ
ση (Compliancce and Govern
nance)
Συμ
Πρ
ράσινο Marketing (Green Ma
arketing)
Περιβάλλον (Envvironment)
ολιτική και Νομ
μοθεσία (Politics and Legislaation)
Πο
Κοινωνική Υπευθ
θυνότητα (Soccial Responsibiility)
θυνες Επενδύσ
σεις (Socially R
Responsible In
nvesting)
Κοινωνικά Υπεύθ
ήσιοι Απολογισ
σμοί (Annual Reports)
R
Ετή

οσφέρει:
Προ
Έγκυρη Ενημέρωση με άρθρα, μ ελέτες, έρευν
νες από τις πλέον
αξιόπιστεες πηγές
•
Έγκαιρη Πληροφόρηση για συ
υνέδρια, ημερίδες, σεμινά
άρια, εκθέσειις κτλ αλλά
ά και
προγραμμ
μάτων ΕΚΕ πο
ου υλοποιήθηκκαν στην Ελλά
άδα και το εξωτερικό.
•
Κατάλληλλο Περιβάλλο
ον παρουσίασ
σης και ανάδειξης «καλών ετ
ταιρικών πρακκτικών», καθώ
ώς και
απολογισ
σμών ΕΚΕ.
•
Βήμα για
α την παρουσ
σίαση της φιλλοσοφίας και του οράματοςς των ανθρώππων πίσω από
ό την
υλοποίησ
ση και την αξιο
ολόγηση προγ ραμμάτων ΕΚΕ
Αποδέκτες – Συ
υνδρομητές: Πρόεδροι κα ι διευθύνοντεες σύμβουλοι, ανώτατα καιι ανώτερα στεελέχη
(Υπεεύθυνοι ΕΚΕ, υπεύθυνοι
υ
ΗR,, υπεύθυνοι M
MARKETING, brand
b
managers) στις μεγαλλύτερες εταιρίεες και
φορεείς της ελληνικής αγοράς, τράπεζες, com
mmunication και pr agencies, ΜΜΕ, ιδιω
ωτικά εκπαιδεευτικά
ιδρύμ
ματα, Πανεπισ
στήμια, Πρεσβ
βείες, Δήμους και Περιφέρεειες, Επιμελητήρια, Υπουργεεία, σε όλους τους
φορεείς ΕΚΕ, ΜΚΟ
Ο, αλλά και στην
σ
προμηθεευτική αλυσίδ
δα υλοποίηση
ης προγραμμάάτων της (εταιρίες
ενέργειας, ανακύκλλωσης τεχνολ
λογίας κτλ)
•

ση Κυκλοφορ
ρία: 6.000 τεύ
ύχη
Μέσ
Διασ
στάσεις: 21cm
m x 29cm
Αριθ
θμός Σελίδων
ν: 68 σελίδες
Μην
νιαίο – Συνδρ
ρομητικό έντ
τυπο
Προ
οφίλ Αναγνωσ
στών : Από 25 έως 54 εετών (Άνδρες
ς : 60% - Γυναίκες : 40%
%)

Γέφυρα Επικοινωνίας μετταξύ των Επιχεειρήσεων και της
τ Κοινωνίας | www.csring reece.gr

ΠΡ
ΡΟΦΙΛ ΧΟΡΡΗΓΩΝ ΕΠΙΚ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ CSR in Greeece Forum 2011
2

C
City Press, πρώτη με διαφορά σ
στην ημερή
ήσια
α
αγορά.

Η City Press εκδόθηκε,
ε
για πρώτη φοράά, τον Ιούνιο
ο του
λουθεί από τότε
τ
μία ανοοδική πορεία στην
20003 και ακολ
κυκλλοφορία και την
τ
αναγνωσιμ
μότητα. Η ση
ημερινή της κυκλοφορία
κ
κινείται στα 1005.000 φύλλα
α την
ημέρ
ρα και την καττατάσσει πρώττη με διαφορά
ά, τόσο στις εφημερίδες
ε
το
ου περιπτέρουυ όσο και στο
ο free
presss.
Από το Μάρτιο τα
α φύλλα της City
C Press είνα
αι αριθμημένα
α ενώ κάθε Πέ
έμπτη κυκλοφ
φορεί το City Press
τ
Πέμπτης έχει ενισχυμέένη την εμπορική, πολιτισμ
μική, ψυχαγω
ωγική διάσταση και
Plus.. Το φύλλο της
βοηθ
θάει τους αναγγνώστες να ορ
ργανώσουν τον
ον ελεύθερο χρ
ρόνο και να επ
πιλέξουν τον ττρόπο ζωής τους.
Σύμφ
φωνα με τα απ
ποτελέσματα της
τ τελευταίαςς πανελλαδική
ής έρευνας ανα
αγνωσιμότηταςς της Focus-Bari, η
City Press είναι πρ
ρώτη καθώς διαβάζεται καθη
ημερινά από 396.000 αναγνώστες.

F
Free Sunday, κυκλο
οφοριακή πρωτιά στην
σ
κ υριακάτικη
η αγορά.

Η κυκλοφορία της Free Sun
nday ξεκίνησεε στα τέλη Ιουνίου
2008
8. Πρόκειται για
γ την πρώττη δωρεάν δια
ανεμόμενη κυ
υριακάτικη εφημερίδα στηνν Ελλάδα αλλ
λά και
διεθννώς. Το τιράζ της Free Su
unday έχει πλλέον φτάσει τα
α 250.000 φύ
ύλλα και έτσι έρχεται πρώττη, με
μεγά
άλη διαφορά, από τις μεεγαλύτερες εφ
φημερίδες το
ου περιπτέρου
υ. Επιπλέον, σύμφωνα με
μ τα
αποττελέσματα τηςς τελευταίας πανελλαδικής
π
έρευνας αναγ
γνωσιμότητας της Focus-Baari, η Free Su
unday
διαβά
άζεται από 54
45.000 αναγν
νώστες ενώ έχ
έχει καταλάβειι την πρώτη θέση σε αναγ
αγνωσιμότητα στην
Αττικκή με 512.000
0 αναγνώστες, μπροστά απόό όλες τις κυριακάτικες εφημ
μερίδες του πεεριπτέρου.

Hπ
πληρέστερη μηχανή αναζή
ήτησης ειδήσ
σεων στο ελλ
ληνικό
δια
αδίκτυο, το palo είναι μια
μ
πρωτότυππη υπηρεσία που
συ
υλλέγει
αυ
υτόματα
ειδήσεις,
ηνικές
από
ελλη
ειδδησεογραφικέςς πηγές(600) και
κ blogs(6.0000) σε ολόκληρο το
σμο, τις οποίεες ομαδοποιεί θεματικά, εππιτρέποντας σα
ας να
κόσ
δια
αβάσετε πως διαφορετικο
οί ειδησεογρααφικοί οργαν
νισμοί
παρ
δήσεις
ρουσιάζουν την ίδια είδηση. Όλλες οι ειδ
ενη
ημερώνονται κάθε
κ
30 λεπτά
ά και αυτόματτα ιεραρχούνται και
κατη
ηγοριοποιούντα
αι σε ενότητεςς μέσω αλγορίίθμων, χωρίς ανθρώπινη
α
παρέμβαση.
Το p
palo.gr έρχετα
αι να καλύψει το κενό της εύκολης και φιλικής αναζή
ήτησης όλων των ειδήσεων
ν στο
ελλη
ηνικό διαδίκτυ
υο. Ο επισκέπ
πτης μπορεί ννα βλέπει καθ
θημερινά ομα
αδοποιημένες πάνω από 15.000
σεις από τα μεγαλύτερα αλ
λλά και από τα
α πιο άγνωστα
α ελληνικά ειδ
δησεογραφικάά sites, να διαβάσει
ειδήσ
όλεςς τις απόψεις των
τ
γνωστών δημοσιογράφ
φων αλλά και να
ν διαβάσει τις
τ γνώμες των
ων ελληνικών blogs.
b
π
τω
ων ζωδίων και το πρόγραμμα της τηλεόραασης. Η φιλοσ
σοφία
Επίσης μπορεί να δεί όλες τις προβλέψεις
ας είναι η προ
οσωποποιημ ένη παροχή ειδήσεων σύ
ύμφωνα με τιςς ανάγκες του κάθε
της ιιστοσελίδας μα
αναγγνώστη. Ο ανναγνώστης επ
πιλέγει τις εννότητες ειδήσ
σεων που θέλ
λει να παρακοολουθεί μέσω
ω της
προσ
σθήκης/διαγρα
αφής ενότητας ενώ μπορείί να προσθέσ
σει και νέες εν
νότητες με τηη χρήση λέξεεων –
κλειδ
διών.
site: www.pa
alo.gr
email: pt@pa
alo.gr
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SBC Busines
ss Channel είίναι το πρώτο οικονομικό τη
ηλεοπτικό καν
νάλι που εκπέμμπει στην ελεύ
ύθερη
Το S
τηλεεόραση με έμφ
φαση την Οικο
ονομική, Επιχεειρηματική καιι Χρηματιστηριακή Ενημέρω
ωση
•

Παρέχει καθη
ημερινή έγκαιρ
ρη και έγκυρη
η πληροφόρησ
ση για τις τρέχουσες εσωττερικές και Διεεθνείς
οικονομικές εξελίξεις.
ε

•

Ενημερώνει το
τ κοινό για θέματα
θ
επενδυ
υτικής συνείδη
ησης και για το
τ πλαίσιο και τους κανόνεςς που
διέπουν το «επιχειρείν»
«
στην Ελλάδα.

•

Η συντακτική
ή ομάδα του SBC
S
συλλέγει π
πληροφορίες από
α μια πλειάδ
δα πηγών στηην Ελλάδα, Ευρώπη
και Αμερική.

•

Οι πληροφο
ορίες επιλέγον
νται και παρ
ρουσιάζονται για την καλύτερη και απποτελεσματικό
ότερη
ενημέρωση των
τ
τηλεθεατώ
ών-επενδυτώνν δημιουργώνττας ένα περιβά
άλλον εύχρησττο και κατανοη
ητό.

•

Η γνώση των ανθρώπων του SBC αναλλυτών, εμπειρ
ρογνώμων, δη
ημοσιογράφωνν και ακαδημα
αϊκών,
αξιοποιεί

τιςς

πληροφορίίες

και

τις

μετατρέπει

σε

επενδυτιικό

εργαλείοο

για

οικονο
ομικές

δραστηριότητες όπως το Real Estate, το Εμπόριο, το Χρηματισ
στήριο, η Τεχχνολογία, η Αγορά
Α
Ν
η Υγ
γεία
Εργασίας, η Ναυτιλία,
ΑΣ
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑ
•

για τις τρέχου
υσες οικονομικές συνθήκες και διεργασίεςς.
Καθημερινή πληροφόρηση
π

•

Καταγραφή και
κ παρουσίασ
ση των οικονομ
μικών γεγονόττων της Ελλην
νικής και της Δ
Διεθνούς Αγορ
ράς.

•

Έγκαιρη παρ
ρουσίαση καθη
ημερινά, των σημαντικότερ
ρων επιχειρηματικών δρώμεενων στην Ελ
λλάδα
και στο εξωτερικό.

•

Κάλυψη της ειδησεογραφ
φίας της Νοτιοοανατολικής Ευρώπης
Ε
εμπλ
λουτίζοντας τοο περιεχόμενο
ο του
καναλιού.

•

ου σταθμού στην Ελληνική επικράτεια
α, αξιοποιώνττας όλες τις νέες
Αύξηση της κάλυψης το
κ δυνατότηττες (IPTV, εκποομπή μέσω δο
ορυφόρου).
τεχνολογίες και

ΠΛΑ
ΑΝΟ ΔΗΜΟΣ
ΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑΣ
•

Συνεντεύξε
εις – Εκπομπέ
ές

•

Κάλυψη δρα
αστηριοτήτω
ων Δημοσίων
ν Σχέσεων

•

Ανακοινώσε
εις και Δελτία
α Τύπου

•

Τηλεφωνικέ
ές Συνδιαλέξ
ξεις

•

Road Show
ws / Αφιερώμ
ματα / Corpo
orate Videos

•

Χορηγίες Εκ
κπομπών

•

Ελεύθερα Διαφημιστικά
Δ
ά Μηνύματα

•

Χορηγία ID’S του σταθμ
μού

•

Προβολή τη
ης εταιρίας στο
σ site www
w.sbctv.gr
Το site www.sbctv.gr
w
είναι live streeaming 24hours (WEBTV).
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Ετήσιο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Στηρίζω»

Μεγάλοι Χορηγοί

Χορηγοί

Capital Link
INVESTOR RELATIONS &
FINANCIAL COMMUNICATIONS

Χορηγός Coﬀee Break

Χορηγοί Επικοινωνίας

www.csringreece.com
www.capitallink.com
www.capitallinkforum.com
www.capitallinkshipping.com
www.capitallinkgreece.com
www.capitallinkfunds.com
www.irawards.gr
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