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Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση
ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;»

Χορηγός Λευκώματος

26/04/2012
ΑΘήνα

Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και
υλοποιήσαμε ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων,
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ευρύτερης
περιοχής του Θριασίου και
της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Συνεχίζουμε το 2012 βάζοντας στόχο

την προστασία του
περιβάλλοντος
τη βελτίωση του επιπέδου
ζωής των τοπικών κοινωνιών
την επιβράβευση των άξιων
της νέας γενιάς
τη στήριξη των ευπαθών
κοινωνικά ομάδων

την ενέργεια για ΖΩΗ

CSR in Greece Forum 2012

Όιγα Μπνξλόδε
Αληηπξόεδξνο
Capital Link

ηα πιαίζηα ηεο
νηθνλνκηθήο αβεβαηόηεηαο
πνπ
πιήηηεη
θέηνο
όιν ην πιαλήηε
αιιά ηδηαίηεξα ηε
ρώξα καο θαη ππό
ην πξίζκα ησλ δπζκελώλ πξνβιέςεσλ, ε
άπνςε πσο ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
θαηάζηαζε πεγάδεη από ηελ έιιεηςε ηεο
εηαηξηθήο εζηθήο θαζώο θαη από ηελ
θηινζνθία θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ κε κνλαδηθό γλώκνλα ηελ
κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ ηνπο θεξδίδεη
ζπλερώο έδαθνο. Δπζηπρώο νη δπζκελείο
νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο γηα ηε
ρώξα καο νδεγνύλ πνιιέο εηαηξίεο ζην λα
παγώζνπλ ηα πξνγξάκκαηα Εηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Επζύλεο.
Είλαη ζεκαληηθό όκσο λα θαηαιάβνπκε όηη
ζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο θξίζεο ε
νπζηαζηηθή ΕΚΕ είλαη θξίζηκν ζηνηρείν γηα
ηελ εμαζθάιηζε επηρεηξεκαηηθήο αεηθνξίαο
θαη
αληαγσληζηηθνύ
πιενλεθηήκαηνο,
εθόζνλ βέβαηα θαηαλνεζεί θαη πινπνηεζεί
κε
ππεύζπλν
ηξόπν.
Ο
ξόινο
ηεο ΕΚΕ πξέπεη ηώξα, πεξηζζόηεξν από
πνηέ, λα αλαβαζκηζηεί θαη λα γίλεη πην
θαζνξηζηηθόο
θαη
απνηειεζκαηηθόο
πξνζθέξνληαο νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηε
θνηλσλία πνπ πιήηηεηαη. Η ράξαμε θαη
ηήξεζε κηαο ζηξαηεγηθήο ΕΚΕ απνηειεί
αλαγθαηόηεηα θαη είλαη ε κνλαδηθή νδόο
κέζσ ηεο νπνίαο ζα ηζνξξνπήζνπκε ηελ
επίηεπμε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηε βηώζηκε
αλάπηπμε.
Αμηνπνηώληαο ην 15εηέο ηζηνξηθό καο σο
«πλδεηηθόο
θξίθνο»
κεηαμύ
ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επελδπηώλ, ε Capital
Link
έρεη
δεκηνπξγήζεη
κία
ζεηξά
νινθιεξσκέλσλ πξσηνβνπιηώλ κε ζηόρν
ηελ ελεκέξσζε ζην επξύηεξν θνηλό γηα
επίθαηξα ζέκαηα θαη εμειίμεηο ηεο ΕΚΕ ζηελ
Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθό, ηε πξνβνιή
ηόζν ησλ δξάζεσλ ησλ Ειιεληθώλ
θνηλσληθά ππεύζπλσλ εηαηξηώλ, όζν θαη
ησλ αλαγθώλ ησλ ΜΚΟ θαζώο θαη ηε

δεκηνπξγία ησλ κεηαμύ ηνπο ζπκπξάμεσλ.
ε απηό ην πιαίζην, ην 2ν Εηήζην πλέδξην
Εηαηξηθήο Κνηλσληθήο Επζύλεο έξρεηαη λα
ππνγξακκίζεη ηελ αλάγθε λα πξνζαξκνζηνύκε ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Η θξίζε
είλαη ε ΕΤΚΑΙΡΙΑ καο. Επθαηξία λα
αιιάμνπκε ζθεπηηθό, επθαηξία λα πηνζεηήζνπκε
έλα
λέν
ζύζηεκα
πνπ
πεξηιακβάλεη
ηελ
επζύλε
θαη
ηελ
επηρεηξεκαηηθή
εζηθή,
επθαηξία
λα
πξνσζήζνπκε
πξνγξάκκαηα
πνπ
ζα
εκπεξηέρνπλ ην ζεβαζκό ζην πνιηηηζκό,
ζηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, ζηελ παξνρή
ίζσλ επθαηξηώλ, ζηε βειηίσζε πνηόηεηαο
δσήο θαη πάλσ από όια ζηελ δηαηήξεζε
ηνπ
πεξηβάιινληνο
πνπ
έρνπκε
θιεξνλνκήζεη θαη νθείινπκε λα πξνζηαηεύζνπκε γηα λα ην θιεξνδνηήζνπκε πγηέο
θαη αζθαιέο.
H Capital Link έρεη κνλαδηθή πείξα ζην
ρώξν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηθνηλσλίαο,
ησλ επελδπηηθώλ ζρέζεσλ θαη ζηελ
δηνξγάλσζε πςεινύ επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθώλ θαη επελδπηηθώλ ζπλεδξίσλ ζε
Αζήλα, Λνλδίλν θαη Νέα Τόξθε. Πηζηεύνπκε
όηη ην 2ν Εηήζην ΕΚΕ πλέδξηό καο ζηελ
Αζήλα
θέξλεη
κηα
λέα
πξννπηηθή,
δηεπθνιύλνληαο ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ηεο
ΕΚΕ λα ζπλαληεζνύλ θαη λα ζπδεηήζνπλ.
Σν πλέδξην ιεηηνπξγεί θαη σο έλαο
αλνηρηόο δίαπινο ζπλεξγαζίαο ζπλδένληαο
ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο ΜΚΟ κε ζθνπό ηε
θαιύηεξε γλσξηκία θαη θαηαλόεζε κεηαμύ
ηνπο ώζηε λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα
αλαπηύμνπλ
θνηλέο
δξάζεηο
θαη
πξσηνβνπιίεο.
Εθθξάδνπκε ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο καο θαη
ηελ εθηίκεζή καο ζηνπο ρνξεγνύο ηνπ
πλεδξίνπ, ζηνπο ππνζηεξηθηέο θαη ζηνπο
ρνξεγνύο Επηθνηλσλίαο, ησλ νπνίσλ ε
ππνζηήξημε επέηξεςε ηελ πινπνίεζε ηνπ
πλεδξίνπ, θαζώο θαη ζηνπο δηαθεθξηκέλνπο
νκηιεηέο, ζηηο ΜΚΟ θαη ζην επξύ θνηλό ησλ
ζπκκεηερόλησλ, πνπ έθαλαλ απηό ην
γεγνλόο κηα ηέηνηα επηηπρία.
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9:30 π.μ. – 10:00 π.μ.

Πποζέλεςζη

10:00 π.μ. – 10:05 π.μ.

Φαιπεηιζμόρ

κα. ‘Ολγα Μπορνόηθ, Αντιπρόεδροσ - Capital Link
Ππωινέρ Σςνεδπίερ

10:05 π.μ. – 10:20 π.μ.

Ομιλία

10:20 π.μ. – 10:30 π.μ.

Φαιπεηιζμόρ

10:30 π.μ. – 10:40 π.μ.

Η αναγκαιόηηηα ηηρ κοινωνικήρ
εςθύνηρ ζηην ελληνική κπίζη

10:40 π.μ. – 10:50 π.μ.

ΔΚΔ επί κπίζει: Οικονομικά
Δλλείμμαηα & Χςσικά
Πλεονάζμαηα

10:50 π.μ. – 11:15 π.μ.

Βιώζιμη Δνέπγεια

11:15 π.μ. – 11:40 π.μ.

Ο πόλορ ηων Δπισειπήζεων ζηιρ
Τοπικέρ Κοινωνίερ

11:40 π.μ. – 12:15 μ.μ.

Κοινωνία

12:15 μ.μ. – 12:25 μ.μ.

Σςνήγοπορ ηος Πελάηη:
δίπλα ζηον πελάηη…. Κάθε
ζηιγμή»

12:25 μ.μ. – 12:35 μ.μ.

Γιακςβέπνηζη Δηαιπικήρ
Υπεςθςνόηηηαρ: ο πόλορ ηηρ
οςζιαζηικόηηηαρ.

κ. Κωνςταντίνοσ Μποτόπουλοσ, Πρόεδροσ – Επιτροπι
Κεφαλαιαγοράσ
κα. Αλεξάνδρα Ράλλθ, Γενική Γραμματζασ - Ελλθνικό
Δίκτυο για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ
κ. Αλζξανδροσ Μωραιτάκθσ, Πρόεδροσ – ΣΜΕΧΑ
& Πρόεδροσ– Νuntius Χρθματιςτθριακι
κ. Γιάννθσ Φρζρθσ, Διευθυντήσ Εταιρικήσ Επικοινωνίασ &
Αειφόρου Ανάπτυξησ – Γζφυρα Α.Ε.
& Επικεφαλήσ Τομζα Ε.Κ.Ε. –Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Διευκυντών Επικοινωνίασ (ΕACD)
κ. Κίμωνασ Στεριώτθσ, Διευθυντήσ Τφπου & ΜΜΕ Αναπληρωτήσ Διευθυντήσ Εταιρικών Σχζςεων &
Επικοινωνίασ, - ΔΕΗ Α.Ε.
κ. Ευάγγελοσ Κοςμάσ, Διευθυντήσ Δραςτηριοτήτων
Εταιρικών Υποθζςεων και Επικοινωνίασ - Δθμόςια
Επιχείρθςθ Αερίου Α.Ε.
κα. άνια Σουλάκθ, Αναπληρώτρια Διευθφντρια Εταιρικήσ
Κοινωνικήσ Ευθφνησ – Πμιλοσ Ελλθνικά Ρετρζλαια
κ. Θωμάσ Ανδρουλάκθσ, Διευθυντήσ Βιώςιμησ Ανάπτυξησ
Ομίλου– S&B Βιομθχανικά Ορυκτά Α.Ε
κα. Φερενίκθ Ξεκαλάκθ, Προϊςταμζνη Διεφθυνςησ
Προώθηςησ, Προϊόντων, Προβολήσ και Επικοινωνίασ –
Αγροτικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ
κα. Βιβι Σίδερθ , Υπεφθυνη Δημοςίων Σχζςεων –
Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο
κ. Σπφροσ Ξζνοσ, Διευθυντήσ Εταιρικήσ Επικοινωνίασ, Τιτάν
Α.Ε.
κα. Κωνςταντίνα Βιτωράτου, Συνήγοροσ του Πελάτη- Εκνικι
Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ
κ. Ραναγιώτθσ Ραπαδθμθτρίου, Διευθυντήσ Εταιρικήσ
Ποιότητασ, Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνών

12:35 μ.μ. – 13:05 μ.μ.

Πεπιβάλλον

13:05 μ.μ. – 13:15 μ.μ.

Βιώζιμη Απσιηεκηονική

13:15 μ.μ. – 13:35 μ.μ.

κ. Σεραφείμ Ιωαννίδθσ, Συντονιςτισ Διευκυντισ Αςφάλειασ
Ροιότθτασ & Ρεριβάλλοντοσ - ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
κα. Λζνα Μαμιδάκθ , Διευθφντρια Μάρκετινγκ,
Επικοινωνίασ, ΕΚΕ - Mamidoil – JetOil Α.Ε.
κακ. Ραναγιώτθσ Χριςτοδουλάκθσ, Πρόεδροσ - ΡΑΚΟΕ
κ. Αλζξανδροσ Σαμαράσ, Aρχιτζκτονασ - Σαμαράσ
Αλζξανδροσ & Συνεργάτεσ ΑΕ
Mr.Robin Edme, Senior Advisor Responsible Finance- Office
of the Commissioner-General for Sustainable Development

Κενηπική Ομιλία

French Ministry of Ecology, Sustainable
Development, Transport and Housing

13:35 μ.μ. – 14:30 μ.μ.
Buffet Luncheon
Απογεςμαηινέρ Σςνεδπίερ

14:30 μ.μ. – 14:45 μ.μ.

Ππακηικέρ Σςγγπαθήρ
Απολογιζμού ΔΚΔ

14:45 μ.μ. – 15:00 μ.μ.

Γιαθάνεια

15:00 μ.μ. – 15:30 μ.μ.

Γιασείπιζη & Πποζηαζία
Υδάηινων Πόπων

Δρ. Γιώτα Ράςτρα, Εντεταλμζνη Επίκουρη Καθηγήτρια
Λογιςτικήσ και Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ Κοινωνικήσ ΕυθφνησALBA Graduate Business School
κ. Κωνςταντίνοσ Μπακοφρθσ, Πρόεδροσ - ΜΚΟ «Διεκνισ
Διαφάνεια Ελλάσ»
κ. Νικόλαοσ Μπάρδθσ, Διευθφνων Σφμβουλοσ - ΕΥΔΑΡ
κα. Γεωργία Λαςανιάνου, Διευθφντρια Κοινωνικών και
Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων - Coca Cola 3E

15:30 μ.μ. – 15:45 μ.μ.

Κοινωνία & Νοοηποπία

15:45 μ.μ. – 16:00 μ.μ.

Οικονομική Κπίζη. Κπίζη
Αξιών. Δςκαιπία για
Δνδςνάμωζη Corporate Equity

16:00 μ.μ. – 16:15 μ.μ.

ΔΚΔ & Μέζα Κοινωνικήρ
Γικηύωζηρ

16:15 μ.μ. – 16:30 μ.μ.

Αλληλέγγςα Οικονομία &
Κοινωνικέρ Γομέρ: Η
πεπίπηωζη ηος Κοινωνικού
Πανηοπωλείος

16:30 μ.μ. – 17:30 μ.μ.

κα. Κατερίνα Ραναγοποφλου, Πρζςβυσ τησ Ελλάδοσ ςτο
Συμβοφλιο τθσ Ευρώπθσ για τον Ακλθτιςμό, τθν Ανοχι και
το Ευ Αγωνίηεςκαι &Πρόεδροσ του Ρανελλθνίου Ακλθτικοφ
Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΡΑΤΕΙΑ»
κ. Κωνςταντίνοσ Γιαννόπουλοσ, Πρόεδροσ - Το Χαμόγελο
του Ραιδιοφ
κα. Τηενθ Βαρβαγιάννθ, Υπεφθυνη Εξεφρεςησ Πόρων,
Επικοινωνίασ & Εθελοντιςμοφ - Το Χαμόγελο του Ραιδιοφ
κα. Μπζττυ Τςακαρζςτου , Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματοσ
Επικοινωνίασ, Μζςων και Πολιτιςμοφ - Ράντειο
Ρανεπιςτιμιο
κ. Αλζξανδροσ Οικονόμου, Επιςτ. Υπεφθυνοσ - Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.
"ΕΔΑ" - (Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Δραςτθριότθτεσ
Ευπακών Ομάδων)

COCKTAIL RECEPTION
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Εθ κέξνπο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ειιελνγαιιηθνύ Επηκειεηεξίνπ
Σαο ζπγραίξω γηα ηελ νξγάλωζε ηνπ 2νπ Σπλεδξίνπ Εηαηξηθήο θαη Κνηλωληθήο Επζύλεο.
Είλαη ραξά καο λα ζέζνπκε ηελ εθδήιωζή ζαο απηή ππό ηελ αηγίδα ηνπ Επηκειεηεξίνπ καο γηα
δύν βαζηθνύο ιόγνπο : θαη’ αξρήλ ην ίδην ην Επηκειεηήξηό καο έρεη ήδε πξνγξακκαηίζεη θαη
ζρεδηάδεη κειινληηθά εθδειώζεηο, ε ζεκαηνινγία ηωλ νπνίωλ δίλεη μερωξηζηή ζέζε ζηελ ΕΚΕ
ε νπνία πηζηεύνπκε όηη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζα είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο
θάζε ζεκαληηθνύ θιάδνπ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Ο δεύηεξνο ιόγνο είλαη όηη έρνπκε δηαπηζηώζεη – θαη ραηξόκαζηε γη’ απηό – όηη πνιιέο
εηαηξείεο κέιε ηνπ Ειιελνγαιιηθνύ Επηκειεηήξηνπ έρνπλ ήδε ελζωκαηώζεη ζηε θηινζνθία θαη
ζηε ιεηηνπξγία ηνπο πνιύ ζεκαληηθά θαη πνιύ μεθάζαξα ζηνηρεία εηαηξηθήο επζύλεο πνπ ηηο
θάλνπλ πξωηνπόξεο ζηνλ ειιεληθό ρώξν.
Η ΕΚΕ είλαη θάηη ζρεηηθά θαηλνύξγην θαη ίζωο όρη επξύηεξα γλωζηό ζηελ Ειιάδα. Γη’ απηό θαη
ε κειέηε θαη ε πξνώζεζε απηή ηεο ζύγρξνλεο δηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ επηρεηξήζεωλ
από θνξείο όπωο ηα Επηκειεηήξηα, αιιά θαη κέζω ζπλεδξίωλ όπωο ην δηθό ζαο, ζίγνπξα
βνεζνύλ ηελ ΕΚΕ λα θεξδίζεη αθόκα πην γξήγνξα ηε ζέζε πνπ ηεο αμίδεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε ρώξα καο.
Εύρνκαη θάζε επηηπρία.

Με εθηίκεζε,
Χξηζηόθνξνο Χαηδόπνπινο
Πξόεδξνο
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The business case for sustainable & responsible investing
as an inspirational tool for responsible financial market
and corporate practices
Robin EDME
Senior Advisor Responsible Finance- Office of the Commissioner-General for Sustainable Development
French Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing

If the historical roots of what is called
SRI (Socially Responsible Investing)
reach out to the Quakers in the XVIIth
century and refers to what is today
called “value-based” investing, its
contemporary definition dates back to
1990 when Amy Domini, a mainstream
stockbroker, launched the Domini
Social Equity Fund based on the Domini
400 Social Index*SM, an index of 400
primarily large-cap U.S. corporations,
roughly comparable to the S&P 500, selected
on the basis of a wide range of social and
environmental standards. However 20 years
earlier, the first publicly available mutual fund
in America to use social as well as financial
criteria in the investment decision-making
process1 was launched by two men, who had
worked on peace, housing and employment
issues for the United Methodist Church. In
1982, the Calvert Social Investment Fund was
the first mutual fund to take a stand against
apartheid in South Africa.
Looking back to history tells us that all the
ingredients of responsible investing were
already there: investing for a sustainable world
(having a positive societal impact), long term
vision (leaving a better world for future
generations)…
while
securing
financial
performance (mainstreaming).
40 years later more than 1,000 financial market
actors, with assets under management of
approximately US$ 30 trillion and of which 250
are worldwide institutional investors, have
signed the PRI2, a UN backed initiative, and
commit to take into account ESG3 criteria in
their investment and voting policies and to
promote the responsible investment business
case.
There is obviously more to SRI than a simple
investment style optimising risk and financial
performance. In essence, by actively pressuring
companies -including the financial market
players- to adopt responsible and sustainable

1
2
3
4

Pax World Fund.
Principles for Responsible Investing.
Environment / Social / Governance.
EU 2020 Strategy.

management
practices,
the
SRI
movement aims at transforming our
corporate business models (how value is
created…), governance rules (…and
shared
between
the
different
stakeholders) and our vision of society
(“For a innovative, sustainable and
inclusive growth”4 through a renewed
“corporate democracy”).
Value with values is the motto of
responsible investing; achieving sustainability
through financial markets is the baseline of the
SRI business case…
But let’s not be too naïve… SRI has to move
two steps further (however returning to its
historical rationale…) to maintain its credibility
and achieve full respectability: beyond ESG
integration in its investment & voting policy
(Pillar I), implementing responsible financial
management practices and enhanced fund
governance (Pillar II) and positive societal
impact (Pillar III). Within that ambitious
framework,
the
motivations
for
more
responsible financial markets are fully aligned
with those of SRI.
However, public policy makers and regulators
have a strong role to play in that move.
Building on the pioneering French framework5,
the European Union has taken some
preliminary steps in that direction (proposal of
a new "European Social Entrepreneurship
Fund" label, 7th recommendation of the last
Communication on CSR). The recently
launched6 CEPS7-ECMI8 report on “Rethinking
Asset Management” has identified sustainable
investing as one of the 4 investment strategies
which can foster economic growth and
prosperity in Europe.
Launching a Greek Social (Sustainable)
Investment Forum as well as implementing an
“Art. 224” equivalent framework would certainly
initiate a pioneering “wake-up call”…

5
Articles 224 and 225 of the “National commitment for the
environment“ law referred to as the Grenelle II law.
6
April 19th, 2012.
7
Centre for European Policy Studies.
8
European Capital Markets Institute.
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Το «κεφάλαιο» της Εταιρικής Κοινωνικής Εσθύνης
Ρόδε Κξάηζα
Επξσβνπιεπηήο ΝΔ
Αληηπξόεδξνο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 2007-2012

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
θξίζε έρεη αλαδείμεη ηελ
αλαγθαηόηεηα ηεο εηαηξηθήο
θνηλσληθήο επζύλεο [ΕΚΕ],
πνπ ζήκεξα
πεξηζζόηεξν
από
πνηέ,
απνηειεί
ζηξαηεγηθή
επηινγή
γηα
εηαηξείεο
κε
καθξόπλνν
ζρεδηαζκό πγηνύο αλάπηπμεο.
Είλαη αλακθηζβήηεην όηη ε
νηθνλνκηθή θξίζε ηαιαλίδεη ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηαπηόρξνλα
ππνλνκεύεη ηελ
εκπηζηνζύλε
ησλ πνιηηώλ πξνο απηέο. Γηα
απηόλ ηνλ ιόγν, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε
είλαη έλα πνιύηηκν «πεξηνπζηαθό ζηνηρείν» γηα
κία επηρείξεζε πνπ επηδηώθεη λα εληζρύζεη ηελ
εηθόλα ηεο θαη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά.
ήκεξα όιν θαη πεξηζζόηεξν ε αλαπηπμηαθή
ζηξαηεγηθή ιακβάλεη ππόςε δύν δεδνκέλα.
Πξώηνλ, ε επηρείξεζε γηα λα αλαπηπρζεί έρεη
αλάγθε από έλα αμηόινγν αλζξώπηλν δπλακηθό
θαη έλα
βηώζηκν πεξηβάιινλ. Δεύηεξνλ, κηα
επηρείξεζε δελ κπνξεί λα είλαη καθξνπξόζεζκα
βηώζηκε θαη θεξδνθόξα, εάλ δελ είλαη
ηαπηόρξνλα
θνηλσληθά
ππεύζπλε
θαη
επαηζζεηνπνηεκέλε
απέλαληη
ζε
όζνπο
επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη από ηε ιεηηνπξγία
ηεο. Είλαη επνκέλσο ιάζνο λα αληηκεησπίδεηαη ε
εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε σο πνιπηέιεηα.
Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη
σο
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ζηξαηεγηθήο, σο κηα επέλδπζε πνπ δεκηνπξγεί
ζηαζεξόηεξεο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ
θεξδνθνξία θαη ηε βησζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο.
Πξόζθαηα ζηνηρεία έδεημαλ όηη νη επηρεηξήζεηο
πνπ εθπνλνύλ ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο εηαηξηθήο
θνηλσληθήο επζύλεο έρνπλ ηηο κηθξόηεξεο
απώιεηεο από ηελ θξίζε.
Γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε ε εηαηξηθή θνηλσληθή
επζύλε απνηειεί ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο λέαο
αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο. ε κία επνρή
όπνπ ην επξσπατθό θνηλσληθό κνληέιν βηαίσο
κεηαιιάζζεηαη θαη ν δηεζλήο αληαγσληζκόο
εληείλεηαη, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε απνθηά
πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ
νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ πξνθιήζεσλ. Η ίδηα
ε πνιύπιεπξε θξίζε πνπ βηώλνπκε αλαδεηθλύεη
ηε ζεκαζία ηεο ΕΚΕ θαη παξέρεη ζεκαληηθέο
επθαηξίεο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα λα αλαδείμνπλ
πξσηνπνξηαθό
έξγν
γηα
ηελ
θνηλσληθή
αιιειεγγύε, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη
πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, ηεο δεκόζηαο
πγείαο,
ηεο
ηζόηεηαο
ησλ
επθαηξηώλ.
Πξέπεη όκσο λα επηζεκαλζεί όηη ε ΕΚΕ δελ

ππνθαζηζηά δεκόζηεο πνιηηηθέο, θίλδπλνο πνπ
ειινρεύεη ζήκεξα ιόγσ ησλ δύζθνισλ εηδηθώλ
ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ. Οη δεκόζηεο αξρέο
θαη
ηα
Επηκειεηήξηα
ζα
πξέπεη
λα
δηαδξακαηίζνπλ ππνζηεξηθηηθό ξόιν ελώ είλαη
απαξαίηεην θαη έλα ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηελ
πξνώζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνύ
ησλ αξρώλ ηεο ΕΚΕ.
Είλαη επίζεο ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη νη
δξάζεηο ηεο ΕΚΕ δελ πεξηνξίδνληαη ζην πιαίζην
ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο επηρείξεζεο. ηόρνο ηεο
ΕΚΕ δελ είλαη λα πξνβάιιεη όηη κία επηρείξεζε
θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπο θαη εθαξκόδεη ηελ
εξγαζηαθή ή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. ηόρνο
ηεο ΕΚΕ είλαη λα ελζαξξύλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα
εθθξάζνπλ ηελ επαηζζεζία, ηελ πξσηνβνπιία
θαη ηελ αιιειεγγύε ηνπο είηε ζην πιαίζην ηεο
εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζήο ηνπο είηε ζην πιαίζην
ηεο
θνηλσληθήο
παξέκβαζεο.
Είλαη ελζαξξπληηθό όηη έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ν
αξηζκόο ησλ επξσπατθώλ εηαηξεηώλ πνπ
ππέγξαςαλ ζπκθσλίεο γηα ΕΚΕ θαη πξνρσξνύλ
ζηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθώλ. Ωζηόζν
πνιιέο εηαηξείεο δελ έρνπλ ελζσκαηώζεη
θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ζηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπο, ελώ κόλν 15 από 27 θξάηε
κέιε έρνπλ εζληθό πιαίζην πνιηηηθώλ γηα ηελ
ΕΚΕ.
Ο δξόκνο ινηπόλ είλαη αθόκε καθξύο γηα λα
αμηνπνηήζνπκε ηηο αξρέο θαη ηα εξγαιεία ηεο
ΕΚΕ. Η εθπαίδεπζε θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ
ζηειερώλ
επηρεηξήζεσλ
είλαη
ζεκαληηθόο
παξάγνληαο. Απαηηείηαη επίζεο επαηζζεηνπνίεζε
ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ θαηαλαισηώλ γηα λα
εθηηκνύλ, λα επηβξαβεύνπλ θαη λα ελζαξξύλνπλ
ηηο επηρεηξήζεηο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε.
Η Επξσπατθή Επηηξνπή έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή
ην Πξόγξακκα Enterprise 2020 κηα κνλαδηθή
πιαηθόξκα γηα ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα πνπ
είλαη πξόζπκα λα ζπλεξγαζηνύλ κε επηρεηξήζεηο
γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θνηηεηώλ θαη
ζηειερώλ ώζηε λα γίλνπλ νη κειινληηθνί
δεκηνπξγνί ζπλζεθώλ βηώζηκεο ζπλεξγαζίαο
ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ θνηλσλία. Η Επηηξνπή
θαιεί ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ λα παξνπζηάζνπλ ηα
εζληθά ηνπο ζρέδηα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο
εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο από ηα κέζα ηνπ
2012.Γηα ηε ρώξα καο όιεο απηέο νη
πξσηνβνπιίεο θαη ζηξαηεγηθέο έρνπλ ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζηελ πξνζπάζεηα καο γηα νηθνλνκηθή
αλάθακςε θαη αλάθηεζε ηεο αμηνπηζηίαο καο. Οη
λέεο κεγάιεο πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο ηεο ρώξαο
καο
απαηηνύλ δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε
θαηλνηνκία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα.
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Επηχεηρεματηθές Αρχές γηα τα Δηθαηώματα των παηδηών
Δεκήηξεο Παπαδόπνπινο
Δηεπζπληήο
Ειιεληθό Δίθηπν γηα ηελ Εηαηξηθή Κνηλσληθή Επζύλε

Όια ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ
έρνπλ δηθαηώκαηα. Παληνύ θαη
πάληα. Τα δηθαηώκαηα όισλ ησλ
παηδηώλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά
θαη αιιειέλδεηα.
Από ην 1990, ε Σπλζήθε ηνπ
ΟΗΕ γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ
παηδηώλ πεξηγξάθεη ηα βαζηθά,
κε
δηαπξαγκαηεύζηκα,
αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα
πνπ
έρνπλ όια ηα παηδηά. Είλαη ην
πιένλ επξέσο θαζηεξσκέλν εξγαιείν ζηνλ θόζκν, πνπ
αλαγλσξίδεη όηη ηα παηδηά έρνπλ ηδηαίηεξα θαη
εμεηδηθεπκέλα δηθαηώκαηα από απηά ησλ ελειίθσλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ ην δηθαίσκα γηα ηθαλνπνηεηηθή
δηαηξνθή, ζηέγε, θαζαξό λεξό, θαλνληθή εθπαίδεπζε,
παηρλίδη, πγηεηλή, ειεύζεξν ρξόλν, ςπραγσγία θ.ιπ.
Η παηδηθή ειηθία είλαη θξίζηκε πεξίνδνο θαη ε ζηέξεζε
θάπνησλ από ηα πην πάλσ κπνξεί λα επηθέξεη ζηα
παηδηά αλεπαλόξζσηε δεκηά πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη
γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε
αθαηάιιειε δηαηξνθή κπνξεί λα αλαθόςεη ηελ
πλεπκαηηθή θαη θπζηθή αλάπηπμε ή ε έιιεηςε
εθπαίδεπζεο θαη ε παηδηθή εξγαζία κπνξνύλ λα
κεηώζνπλ δξακαηηθά ηηο επθαηξίεο πνπ ζα είρε έλα
παηδί σο ελήιηθαο.
Σηα κέζα ηνπ 2010, ε
UNICEF, ην Οηθνπκεληθό
Σύκθσλν ηνπ ΟΗΕ (Global
Compact) θαη ε νξγάλσζε
“Σώζηε
ηα
Παηδηά”
μεθίλεζαλ κηα δηαδηθαζία
δηαβνύιεπζεο
γηα
δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο
Αξρώλ
πνπ
ζα
πεξηέγξαθαλ κηα επξεία
ζεηξά δξάζεσλ πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα αλαιάβνπλ
νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθαησκάησλ
ησλ παηδηώλ.
Σηε δηαβνύιεπζε έιαβαλ κέξνο πάλσ από 600 εγεηηθά
ζηειέρε από ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν, ηελ θνηλσλία
ησλ πνιηηώλ θαη θνξέσλ πνπ εθπξνζσπνύλ παηδηά
Η δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε πξηλ ιίγν θαηξό, θαη νη πην
πάλσ ηξεηο θνξείο παξνπζίαζαλ ζην Λνλδίλν δέθα
Αξρέο πνπ απεπζύλνληαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί όηη ζέβνληαη ηα
δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ. Καιύπηνληαο έλα επξύ
θάζκα - από ηελ παηδηθή εξγαζία, ην κάξθεηηλγθ θαη

ηηο δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο, κέρξη ην
ξόιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ παξνρή
βνήζεηαο πξνο ηα παηδηά πνπ
πιήηηνληαη
από
θαηαζηάζεηο
έθηαθηεο αλάγθεο - νη Αξρέο θαινύλ
ηηο επηρεηξήζεηο λα ππεξαζπίδνληαη ηα
δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ κέζα από
δεζκεύζεηο πνπ ζα εληάζζνληαη ζηηο
ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο ηνπο.
Πην
ζπγθεθξηκέλα
νη
αξρέο
αλαθέξνληαη ζηελ: α) αλαγλώξηζε
ηεο επζύλεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ζεβαζκό ησλ
δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ θαη ηε δέζκεπζε γηα ζηήξημε
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο, β) ζπκβνιή γηα
εμάιεηςε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, ζε όιεο ηηο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη επηρεηξεκαηηθέο
ζρέζεηο, γ) παξνρή αμηνπξεπνύο εξγαζίαο γηα λένπο
εξγαδόκελνπο, γνλείο θαη θεδεκόλεο, δ) δηαζθάιηζε
ηεο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ παηδηώλ ζε όιεο ηηο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο, ε)
δηαζθάιηζε όηη ηα πξντόληα θαη νη ππεξεζίεο ηνπο είλαη
αζθαιή θαη όηη κέζσ απηώλ επηδηώθεηαη ε ππνζηήξημε
ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ, δ) ρξήζε πνιηηηθώλ
κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο πνπ ζέβνληαη ηα
δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ, ε) ζεβαζκό θαη ππνζηήξημε
ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ ζε ζρέζε κε ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ απόθηεζε θαη ρξήζε γεο ζ)
ζεβαζκό θαη ππνζηήξημε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ ζηα
κέηξα αζθάιεηαο, η) βνήζεηα
ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ
πνπ
πιήηηνληαη
από
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο
θαη θ) ελίζρπζε ησλ ηνπηθώλ
θαη θξαηηθώλ πξνζπαζεηώλ γηα
ηελ
πξνζηαζία
θαη
ηελ
εθπιήξσζε ησλ δηθαησκάησλ
ησλ παηδηώλ.
Οη πην πάλσ Αξρέο ζα είλαη ην
βαζηθό ζεκείν αλαθνξάο γηα πθηζηάκελεο θαη
κειινληηθέο, εζεινληηθέο θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παηδηά.
Σε θνηλή αλαθνίλσζε ηεο Ειιεληθήο Εζληθήο Επηηξνπήο
ηεο UNICEF θαη ηνπ Ειιεληθνύ Δηθηύνπ γηα ηελ
Εηαηξηθή Κνηλσληθή Επζύλε αλαθέξεηαη όηη ε
δεκνζηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ αξρώλ γηα ηα
δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ
παξνπζηάδεη κηα κεγάιε
επθαηξία γηα λα αμηνπνηεζνύλ νη πξνζπάζεηεο πνιιώλ
εηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο γηα
πην νπζηαζηηθέο ζπλεξγαζίεο πξνο όθεινο ησλ
παηδηώλ.
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Η Εταιρική Κοινωνική Εσθύνη για την ενίστσση
της κοινωνικής σσνοτής
Κωζηήο Φαηδεδάθεο
Βνπιεπηήο
Β’ Αζελώλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο

Η
ρώξα
πιήηηεηαη
από
ηε
ζνβαξόηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ηωλ
ηειεπηαίωλ δεθαεηηώλ θαη κεηά
θαζώο ήδε δηαλύνπκε ηελ πέκπηε
ρξνληά ύθεζεο. Η θξίζε απηή
εθδειώλεηαη ζε θάζε θνηλωληθό
επίπεδν θαη όινη, αλεμαηξέηωο,
βηώλνπλ ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Μέζα ζηηο
αληημνόηεηεο πνπ επηθξαηνύλ, ζε έλα
πνιύ
δύζθνιν
πεξηβάιινλ,
νθείινπκε όινη - πνιηηηθό ζύζηεκα,
πνιίηεο, θνξείο - λα βάινπκε ηα
δπλαηά καο γηα λα βγεη ε ρώξα από
ην βάιην. Να αμηνπνηεζεί θάζε
δπλαηόηεηα γηα λα βξνύκε κηα ώξα λωξίηεξα ην
δξόκν καο. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζα
κπνξνύζε λα ζπληειέζεη θαη ε Δηαηξηθή
Κνηλωληθή Δπζύλε (ΔΚΔ).
Η έλλνηα ππνδειώλεη ηελ επαηζζεηνπνηεκέλε
νηθνλνκηθή, θνηλωληθή θαη πεξηβαιινληηθή
ιεηηνπξγία ηωλ ζύγρξνλωλ νξγαληζκώλ θαη
βαζίδεηαη ζην ηξίπηπρν ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο,
ηεο
βηωζηκόηεηαο
θαη
ηεο
θνηλωληθήο ζπλνρήο θαη απνηειεί πξνηεξαηόηεηα
ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο. Δίλαη ζπκβαηή κε
δξαζηεξηόηεηεο πνπ βειηηώλνπλ ηε ζέζε ηωλ
εξγαδνκέλωλ, πνπ πξνωζνύλ ηελ αμηνπξέπεηα
ηνπ αηόκνπ, πνπ εληζρύνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη πνπ, ηειηθά, πξνωζνύλ ηελ
θνηλωληθή πξόνδν.
Τα νθέιε είλαη δηαδξαζηηθά κεηαμύ ηωλ
εηαηξεηώλ θαη ηεο θνηλωλίαο ηωλ πνιηηώλ. Από
ηε κεξηά ηωλ εηαηξεηώλ ε ΔΚΔ νδεγεί ζηε
δέζκεπζε ηνπο κε ηελ θνηλωλία, ζηελ νπνία
αλαπηύζζνληαη. Η αλάπηπμε ελόο δηαιόγνπ
εηαηξείαο - θνηλωλίαο ηελ βνεζά πξνθεηκέλνπ λα
βειηηώζεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο θαη λα
πξνζθέξεη πνιύ πην ρξεζηηθέο ππεξεζίεο ή
πξνϊόληα ζηελ αγνξά θαη ηνπο θαηαλαιωηέο. Η
ζωζηή ηεο ηνπνζέηεζε ζε θνηλωληθά θαη
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ζε βάζνο ρξόλνπ,
δηαπηζηωκέλα βειηηώλεη ηελ αληαγωληζηηθόηεηα
ηνπο. Δπηπιένλ, εληζρύεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηωλ
εξγαδνκέλωλ, απμάλεηαη ε παξαγωγηθόηεηά
ηνπο θαη βειηηώλεηαη ην πεξηβάιινλ ηεο
εξγαζίαο.

Ιδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηα θνηλωληθά
δεηήκαηα, νη ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα
ηηο εηαηξείεο πνιιαπιαζηάδνληαη ζηε
ζεκεξηλή
δύζθνιε
νηθνλνκηθή
ζπγθπξία. Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα,
πνιιέο
εηαηξείεο
δξαζηεξηνπνηνύληαη
ελεξγά
γηα
λα
αλαδείμνπλ
ην
πλεύκα
ηεο
θνηλωληθήο
αιιειεγγύεο.
Τα
απνηειέζκαηα είλαη εκθαλή θαη ε
δξαζηεξηόηεηά
ηνπο
ζαθώο
απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.
Η αλάγθε γηα ζπλέρεηα ηωλ δξάζεωλ
θαη ε εζηίαζε ηνπο ζηελ ελίζρπζε
ηεο θνηλωληθήο ζπλνρήο είλαη πην επηηαθηηθή από
πνηέ.
Οη δξάζεηο ΔΚΔ δελ πξέπεη λα αθνξνύλ κόλν
ηνπο θνξείο ην ηδηωηηθνύ ηνκέα, αιιά θαη ηνπ
δεκνζίνπ αληίζηνηρα. Καηά ηε ζεηεία κνπ ζην
Υπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ, ηνλ
Απξίιην ηνπ 2008, είρε παξνπζηαζηεί έλα
νινθιεξωκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα
δξάζεωλ γηα ηελ ελεξγό θνηλωληθή ηνπ
ζπλεηζθνξά. Σηόρνο ήηαλ ε αληαπόθξηζε ηωλ
επνπηεπόκελωλ θνξέωλ, ηωλ επηρεηξήζεωλ θαη
ηωλ πνιηηώλ πνπ επεξεαδόηαλ από ην
ππνπξγείν
θαζώο
θαη ε
νινθιεξωκέλε
πξνζηαζία ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ ζηηο
κεηαθνξέο θαη ηηο επηθνηλωλίεο. Μέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο πινπνηήζεθε, ελώ δξάζεηο ΔΚΔ
θαζηεξώζεθαλ
ζε
βάζνο
ρξόλνπ
από
επνπηεπόκελνπο νξγαληζκνύο.
Σίγνπξα, δελ µπνξνύµε λα παξαγλωξίζνπµε όηη,
θάηω από ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο ύθεζεο,
πνιιέο επηρεηξήζεηο αληηµεηωπίδνπλ ζνβαξά
ζέµαηα βηωζηκόηεηαο θαη απηό είλαη ην θύξην
ζέµα πνπ ηηο απαζρνιεί. Η επάλνδνο ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεί µνλόδξνµν. Αιιά
απηό δελ κπνξεί λα γίλεη κε επρέο θαη
δηαθεξύμεηο. Φξεηάδνληαη πξάμεηο πνπ ζα έρνπλ
απηά απνηειέζκαηα. Όρη κόλν ζε ηερλνθξαηηθό
επίπεδν, αιιά θαη ωο πξνο ηελ έκπξαθηε
θνηλωληθή επαηζζεζία. Καη ζην πιαίζην απηό νη
δξάζεηο ΔΚΔ ζήκεξα, πεξηζζόηεξν παξά πνηέ,
απνηεινύλ αλαγθαηόηεηα.
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Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη: Η επόμενη ημέρα από ηην
Κρίζη – Πόζο ανάγκη έτει η κοινωνία ηις δράζεις ΕΚΕ
Κώζηαο Μπαθνύξεο
Πξόεδξνο
ΜΚΟ «Δηεζλήο Δηαθάλεηα-Ειιάο»

Τε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή
θξίζε
αθνινύζεζε
ε
επξσπατθή θξίζε ρξένπο ε
νπνία
εθδειώλεηαη
ζηελ
Ειιάδα
κε
πνιιαπινύο
ηξόπνπο: ε ρώξα καο απηή ηε
ζηηγκή
δηέξρεηαη,
όπσο
άιισζηε έγηλε θαλεξό ηηο
ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, θξίζε
ρξένπο, νηθνλνκηθή, επηρεηξεκαηηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή. Γηα ηελ ππέξβαζή ηεο
πξέπεη όινη νη παξάγνληεο λα ζπκπαξαηαρζνύλ,
ππεξβαίλνληαο ηηο όπνηεο δηαθνξέο ηνπο: ζεζκνί,
πνιηηηθό πξνζσπηθό, επηζηήκνλεο, άλζξσπνη ηνπ
πλεύκαηνο, επηρεηξεκαηίεο.
Ελ κέξεη, ε θξίζε νθείιεηαη ζε έιιεηςε αμηνπηζηίαο, θαη
απηή κε ηε ζεηξά ηεο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε κεγάιν
πνζνζηό ζηε δηαθζνξά. Η Δηεζλήο Δηαθάλεηα-Ειιάο
έρεη επαλεηιεκκέλα, κέζα από ζπλέδξηα, έξεπλεο,
εθδόζεηο, άξζξα θαη νκηιίεο, επηζεκάλεη όηη ε
δηαθζνξά, ηόζν ζηνλ δεκόζην όζν θαη ζηνλ ηδησηηθό
ηνκέα, πιήηηεη θαίξηα ην Αθαζάξηζην Εγρώξην Πξντόλ
ηεο ρώξαο θαη ζπλεπώο ηελ επεκεξία ησλ πνιηηώλ
ηεο.
Η Εηαηξηθή Κνηλσληθή Επζύλε παίδεη θεθαιαηώδε ξόιν
ζηελ νηθνδόκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ηνπ
θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ.
Από ηελ πιεπξά καο, ζηελ Δηεζλή Δηαθάλεηα-Ειιάο
ζεσξνύκε όηη απνηειεί ζεκαληηθό όπιν γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.
Έρνπκε ζπρλά επηζεκάλεη πσο ε άπνςε ηνπ Μίιηνλ
Φξίληκαλ όηη κηα επηρείξεζε έρεη σο κόλε θνηλσληθή
ππνρξέσζε λα απμάλεη ηα θέξδε ηεο ρξεζηκνπνηείηαη
θαηά θόξνλ σο επηρείξεκα ππέξ ηεο αλεμέιεγθηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αλνρήο ηεο
δηαθζνξάο. Απηή ε άπνςε δελ θαίλεηαη δηεζλώο λα
έρεη εμαιεηθζεί: ζρεηηθή έξεπλα ηνπ 2011, ηελ νπνία
δηεμήγαγε ζε 25 ρώξεο ηεο Επξώπεο ε εηαηξεία Ernst
& Young κε ζέκα ηελ εκθάληζε πεξηζηαηηθώλ απάηεο
ζηηο επηρεηξήζεηο, απνθαιύπηεη όηη έλα αλεζπρεηηθά
πςειό πνζνζηό ππαιιήισλ, ην έλα ηξίην γηα ηελ
αθξίβεηα, είλαη δηαηεζεηκέλν λα πξνζθέξεη ρξήκαηα,
δώξα ή ςπραγσγία πξνθεηκέλνπ λα πεηύρεη κηα
επηρεηξεκαηηθή ζπκθσλία. Έλα ζηα πέληε πςειόβαζκα
ζηειέρε
ζεσξνύλ
όηη
νη
πξάμεηο
απηέο
δηθαηνινγνύληαη. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έθαλαλ
δηάθξηζε αλάκεζα ζε πξαθηηθέο πνπ απαηηνύληαη γηα
λα απνθεπρζεί ε θαηάξξεπζε κηαο εηαηξείαο θαη
πξαθηηθέο πνπ δηθαηνινγνύληαη γηα λα επηηεπρζεί
αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο.
Αλ δνύκε ηελ εηθόλα απηή αληίζηξνθα, όκσο, θαη
αληηιεθζνύκε από πνύ πεγάδεη απηή ε άπνςε,
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θίλεηξν ηνπ
θέξδνπο σο επθαηξία γηα λα κεηώζνπκε ηελ δσξνδνθία
θαη ηε δηαθζνξά ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, αθνύ απηέο ζε
ηειηθή αλάιπζε έρνπλ ζηξεβισηηθά απνηειέζκαηα ηα
νπνία κεηώλνπλ ηα θέξδε. Εδώ είλαη πνπ
ππεηζέξρνληαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ε Εηαηξηθή
Κνηλσληθή Επζύλε. Άιισζηε, όπσο επηζεκαίλεη θαη ε
Επξσπατθή Έλσζε, ε ππεύζπλε πξνζέγγηζε ηνπ

επηρεηξείλ έρεη σο απνηέιεζκα ηζρπξόηεξε, θαη κάιηζηα
αεηθόξν, νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
Πξηλ από δύν εβδνκάδεο κάιηζηα, ζηα ηέιε
Οθησβξίνπ, ε Επξσπατθή Επηηξνπή, πξόηεηλε κηα λέα
δέζκε κέηξσλ θαη παξνπζίαζε έλα λέν παθέην κέηξσλ
ζηήξημεο
ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο
θαη
ηεο
ππεπζπλόηεηαο
ησλ
επηρεηξήζεσλ
κε
ηίηιν
Πξσηνβνπιία γηα ηελ Κνηλσληθή Επηρεηξεκαηηθόηεηα.
Οη άμνλεο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο είλαη ε ελζάξξπλζε
ηνπ ππεύζπλνπ επηρεηξείλ, ε δηεπθόιπλζε ηεο
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ν πεξηνξηζκόο ηεο
γξαθεηνθξαηίαο, κε ηξνπνπνίεζε ησλ ινγηζηηθώλ
νδεγηώλ.
Πξσηνβνπιίεο απηνύ ηνπ είδνπο είλαη εμαηξεηηθά
ζεκαληηθέο,
δεδνκέλσλ
ησλ
ηάζεσλ
πνπ
δηαπηζηώλνληαη δηεζλώο: ε έθζεζε ηεο Δηεζλνύο
Δηαθάλεηαο γηα ην 2011 κε ζέκα ηελ εθαξκνγή ηεο
ζύκβαζεο ηνπ ΟΟΣΑ θαηά ηεο δσξνδνθίαο δηαπηζηώλεη
όηη ζε 7 ρώξεο παξαηεξείηαη ελεξγή εθαξκνγή ηεο
ζύκβαζεο, ζε 9 ρώξεο κέηξηα εθαξκνγή θαη ζε 21
ρώξεο κηθξή ή θαζόινπ εθαξκνγή. Μηα από ηηο
ηειεπηαίεο ρώξεο είλαη θαη ε Ειιάδα, γηα ηελ νπνία ε
έθζεζε ηεο Δηεζλνύο Δηαθάλεηαο δηαπηζηώλεη κηα ζεηξά
από ειιείςεηο θαη παξαιείςεηο όπσο αλεπαξθείο
θπξώζεηο, δπζθνιίεο ζηελ επέθηαζε ηεο πεξηόδνπ
κεηά ηελ νπνία επέξρεηαη παξαγξαθή, έιιεηςε
ζπληνληζκνύ κεηαμύ πξναλάθξηζεο θαη δίσμεο,
αλεπάξθεηα εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο, έιιεηςε
ελεκέξσζεο ηεο θνηλήο γλώκεο θ.ά.
Η Δηεζλήο Δηαθάλεηα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη
εξγαιεία κε ζηόρν λα βνεζεζνύλ νη επηρεηξήζεηο, θαη
ηδηαίηεξα νη κηθξνκεζαίεο, λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε
δηαθζνξά. Οη νδεγίεο-ζπκβνπιέο πεξηιακβάλνπλ κηα
ζεηξά ζηάδηα: νη ΜκΕ θαινύληαη λα νξίζνπλ ηηο
Επηρεηξεκαηηθέο Αξρέο ηνπο, λα ζέζνπλ ηνπο Σηόρνπο
ηνπο, λα εθηηκήζνπλ ηνπο θηλδύλνπο γεσγξαθηθά, λα
αλαπηύμνπλ έλα πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο, λα ην εθαξκόζνπλ, λα ην επηθνηλσλήζνπλ
ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ηεο εηαηξείαο θαη λα
απνηηκήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Τν πξόγξακκα ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δύν βήκαηα-απνθάζεηο: πνηνη
ζα κεηάζρνπλ θαη πνην ζα είλαη ην πιαίζην εθαξκνγήο
ηνπ. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, αλάινγα κε ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε εηαηξείαο, ηνπο εμήο
ηνκείο:
δώξα,
θηινμελία
θαη
ςπραγσγία,
επηρεηξεκαηηθά
ηαμίδηα,
θάιπςε
εμόδσλ
θαη
δηεπθνιύλζεηο,
πνιηηηθέο
ζπλδξνκέο,
ρνξεγίεο,
θηιαλζξσπηθέο δσξεέο, πεξηπηώζεηο ζύγθξνπζεο
ζπκθεξόλησλ θ.ά.
Μέζσ ησλ πξσηνβνπιηώλ Εηαηξηθήο Κνηλσληθήο
Επζύλεο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαινύληαη λα
βειηηώζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο, αλαβαζκίδνληαο ηηο
ζρέζεηο ηνπο κε ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη
αληηκεησπίδνληαο κηα κείδνλα ζπληζηώζα ηεο θξίζεο.
Ίζσο απνηειεί απηνλόεηε αιήζεηα, δελ πξέπεη όκσο
λα πάςνπκε λα ην επαλαιακβάλνπκε: νη επηρεηξήζεηο
δελ
επηηπγράλνπλ
κέζα
ζε
θνηλσλίεο
πνπ
απνηπγράλνπλ. Σηόρνο όισλ καο πξέπεη λα είλαη ε
επηηπρία θαη ε αλάπηπμε ηεο Ειιάδαο: απηόο είλαη ν
δξόκνο εμόδνπ από ηελ θξίζε.
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Η ΕΚΕ οθείλει να δημιοσργεί δσναηόηηηες
Κσλζηαληίλνο Μίραινο
Πξφεδξνο
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ

Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ
πιήηηεη εδψ θαη κηα ηξηεηία ζρεδφλ
ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε έλλνηα ηεο
Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο
Δπζχλεο
παξακέλεη επίθαηξε θαη αλαγθαία, γηα
δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, γηαηί θαιιηεξγεί
ζπκκαρίεο θαη ζπλελψλεη δπλάκεηο
ελάληηα ζηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο.
Γεχηεξνλ
θαη
ζεκαληηθφηεξν,
ζπκβάιεη ζηελ νηθνδφκεζε ελφο
λένπ,
βηψζηκνπ
αλαπηπμηαθνχ
κνληέινπ γηα ηελ επφκελε κέξα.
Απέλαληη ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο, ν
ξφινο ηεο ΔΚΔ πξέπεη λα ηεζεί ζε
λέεο βάζεηο. Τν επηρείξεκα φηη δελ ππάξρνπλ
πιένλ δηαζέζηκνη πφξνη, ζρεηίδεηαη κε κηα
μεπεξαζκέλε αληίιεςε, πνπ ηαπηίδεη ηελ
Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε κε ηελ πεξηζηαζηαθή
ρξεκαηνδφηεζε θνηλσθειψλ ζθνπψλ.
Όκσο,
ζην
ζχγρξνλν
επηρεηξεκαηηθφ
πεξηβάιινλ, ε ΔΚΔ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά
απηά πιαίζηα. Αληίζεηα, απνθηά ζηραηηγικό
ταρακηήρα και προζαναηολιζμό. Δεν
ανηιμεηωπίζεηαι
απλά
ως
πρόζθεηο
κόζηος,
αλλά
ως
επένδσζη
με
ζσγκεκριμένοσς
ζηότοσς,
μεηρήζιμα
αποηελέζμαηα και οθέλη, ποσ αθορούν
ηόζο ηην ίδια ηην επιτείρηζη όζο και ηο
κοινωνικό ζύνολο.
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο
Δπζχλεο ζηε λέα επνρή νθείιεη λα είλαη ε
ελζσκάησζε
ηεο
ππεπζπλφηεηαο,
ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζε θάζε πηπρή
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Σηηο ζρέζεηο κε
ηνπο εξγαδνκέλνπο, κε ηνπο κεηφρνπο, κε ηνπο
πξνκεζεπηέο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Σηε
ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζην
πεξηβάιινλ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέγνπλ
λα παξάγνπλ θαη λα δηαλέκνπλ ηα πξντφληα θαη
ηηο ππεξεζίεο ηνπο.
Παξάιιεια φκσο, η Εηαιρική Κοινωνική
Εσθύνη
οθείλει
να
δημιοσργεί
δσναηόηηηες. Η ρξεκαηνδφηεζε θηιαλζξσπηθψλ δξάζεσλ κπνξεί λα θαζίζηαηαη αλαγθαία
απφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη βεβαίσο δελ παχεη πνηέ
λα είλαη αμηέπαηλε. Πνιχ πην απνηειεζκαηηθή
φκσο είλαη ε επέλδπζε ζε αλζξψπνπο,
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο, λα
γίλνπλ
πεξηζζφηεξν
απηάξθεηο
θαη
λα

αλαβαζκίζνπλ ηε δσή ηνπο. Όπσο
θαη ε επέλδπζε ζηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο,
ψζηε
λα
γίλνπλ
πεξηζζφηεξν βηψζηκεο, ζπλεθηηθέο θαη
δεκηνπξγηθέο.
Οη πξαθηηθέο εθαξκνγέο απηήο ηεο
αξρήο είλαη πνηθίιεο: απφ ηε ζηήξημε
ηνπηθψλ παξαγσγψλ πξψησλ πιψλ,
ηα
πξνγξάκκαηα
κεηαθνξάο
ηερλνγλσζίαο, ηελ ελίζρπζε ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηε ζηήξημε ησλ λέσλ
αλζξψπσλ, κέρξη ηελ επέλδπζε ζε
ηερλνινγίεο
εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο, νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ
θπζηθψλ πφξσλ, δηαρείξηζεο απνβιήησλ θηι.
Σχκθσλα κε απηή ηελ αληίιεςε, ε Δηαηξηθή
Κνηλσληθή
Δπζχλε
δελ
ζηεξίδεη
απιψο
επθαηξηαθά, αιιά επελδχεη νπζηαζηηθά θαη
καθξνπξφζεζκα ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ζηελ
επεκεξία, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπηπιένλ, παξάγεη πξνζηηζέκελε αμία γηα ηηο
ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο: κέζα απφ ηε κείσζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο, ηελ αλάπηπμε
θαηλνηνκηψλ, ηε δεκηνπξγία κηαο «δεμακελήο»
θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά θαη
ηελ ελίζρπζε ηεο θήκεο ηνπο.
Σεκαληηθφ ξφιν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έρεη
θαη ε ίδηα ε θνηλσλία. Ο ίδηνο ν πνιίηεο –
θαηαλαισηήο νθείιεη φρη κφλν λα απαηηήζεη,
αιιά θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή
Δπζχλε. Όινη εκείο, ζπλεηδεηά θαη ζηελ πξάμε,
κπνξνχκε θαη πξέπεη λα αλαδείμνπκε ηελ
ππεπζπλφηεηα ζε ζηνηρείν αληαγσληζηηθφηεηαο.
Γηαηί έηζη ζα θηλεηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο
επηρεηξήζεηο λα ζηξαθνχλ πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε. Έηζη ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγεζεί
έλα λέν πεδίν επηρεηξεκαηηθήο άκηιιαο, ε νπνία
ζα ιεηηνπξγεί πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ.
Πνιηηεία, επηρεηξήζεηο θαη θνηλσλία, νθείινπκε
ζήκεξα λα δηακνξθψζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ επφκελε κέξα ηεο θξίζεο. Με φρεκα κηα λέα
αληίιεςε γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε,
κπνξνχκε λα θαιιηεξγήζνπκε ζηελ Διιάδα κηα
λέα επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα, καθξηά απφ
ζηεξεφηππα θαη ηδενιεςίεο ηνπ παξειζφληνο.
Μηα θνπιηνχξα ε νπνία ζα ηαπηίδεη ηελ
επηρεηξεκαηηθή επηηπρία κε φθεινο γηα ηελ
ειιεληθή νηθνλνκία, γηα ηελ θνηλσλία, γηα ηηο
δσέο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ.
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Η Βιώσιμη Ανάπτςξη στην S&B
H S&B είλαη κηα δηεζλήο εηαηξεία κε ειιεληθή
«θαηαγσγή»,
ε
νπνία
εμνξύζζεη
θαη
επεμεξγάδεηαη νξπθηά θαη πξνζθέξεη ζηνπο
πειάηεο ηεο βηνκεραληθέο ιύζεηο πξνζζέηνληαο
αμία ζηηο δηεξγαζίεο ηνπο ή ζηα ηειηθά πξντόληα
ηνπο. Έρεη πσιήζεηο ζε 75 ρώξεο αλά ηνλ
θόζκν.
Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο απμαλόκελεο θαη
κεηαβαιιόκελεο απαηηήζεηο ηεο δηεζλνύο αγνξάο
θαη λα παξακείλνπκε ζηελ πξσηνπνξία ηεο
θαηλνηνκίαο θαη ησλ αγνξώλ πνπ εμππεξεηνύκε,
πξνρσξήζακε ην 2011 ζηε δεκηνπξγία λέαο
νξγαλσηηθήο δνκήο βαζηζκέλεο ζε έλα ζύζηεκα
matrix γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ θαη αγνξώλ.
Δπαλεμεηάζακε ην Σθνπό, ηηο Αμίεο θαη ην
Όξακά καο γηα λα δηαζθαιίζνπκε όηη
επζπγξακκίδνληαη
πξνο
ην
ζπλερώο
κεηαβαιιόκελν
πεξηβάιινλ
ζην
νπνίν
δξαζηεξηνπνηνύκαζηε θαη αληαλαθινύλ ηε
δηεπξπκέλε δηεζλή παξνπζία ηεο S&B. Τν λέν
καο Όξακα θάλεη ζαθή αλαθνξά ζηε Βηώζηκε
Αλάπηπμε κε ηε θξάζε “ν θαζέλαο καο αληιεί

ππεξεθάλεηα θαη ηθαλνπνίεζε από ηε ζεηηθή
επίδξαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ζε όινπο
ηνπο
θνηλσληθνύο
καο
εηαίξνπο,
ελώ
δεζκεπόκαζηε θαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ
πξαθηηθώλ βηώζηκεο αλάπηπμεο ζε όιεο καο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο”. Δπαλαεπηβεβαηώζακε ηηο Αμίεο

καο θαη αλαδείμακε ηελ “Αζθάιεηα” ζε
αλεμάξηεηε αμία, ηνλίδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο
ζεκαζία γηα ηε βηώζηκε ύπαξμή καο. Δπίζεο,
αλαδηαηππώζακε ηελ αμία καο γηα “Κνηλσληθή
Υπεπζπλόηεηα” έηζη ώζηε λα απνδίδεη ηνλ ηξόπν
κε ηνλ νπνίν θηινδνμνύκε λα επηρεηξνύκε
ζήκεξα. Καη όια απηά ηα εληζρύζακε κε ηε
δηαηύπσζε ηνπ Οξάκαηόο καο γηα Βηώζηκε
Αλάπηπμε: “Κάζε εξγαδόκελνο ηεο S&B ζα

ζπλεηζθέξεη πξνζσπηθά ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηόρσλ καο γηα Βηώζηκε Αλάπηπμε”.

Ζ Βηώζηκε Αλάπηπμε, σζηόζν, δελ απνηειεί λέα
έλλνηα ή πξαθηηθή γηα ηελ S&B. Έρεη εληζρπκέλν
ξόιν ζηε λέα δνκή ηεο εηαηξείαο σο παξάγσλ
δηαζθάιηζεο ηνπ «ππεύζπλνπ επηρεηξείλ» θαη σο
νπζηώδεο ζπζηαηηθό ηεο βηώζηκεο θεξδνθόξαο
αλάπηπμήο καο.
Ξερσξηζηή γηα εκάο ζέζε ζπλερίδεη λα έρεη ε
δξαζηεξηόηεηά καο ζηε Μήιν, ηζηνξηθά θαη
κέρξη ζήκεξα. Ζ S&B απαζρνιεί ζην λεζί 215
άκεζα θαη 129 έκκεζα εξγαδόκελνπο ζε ζύλνιν
ελεξγνύ θαη κε ελεξγνύ πιεζπζκνύ 4.900
αηόκσλ πεξίπνπ. Τν 2011 ε S&B ζπλεηζέθεξε
ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ λεζηνύ ζε κηζζνύο,
ηνπηθέο πιεξσκέο πξνο ηξίηνπο πξνκεζεπηέο,
ηνπηθέο εηζθνξέο θαη ηέιε, πνζό κεγαιύηεξν
ησλ €20 εθαη. Όζνλ αθνξά ηελ Δζληθή
Οηθνλνκία, ε αμία ησλ εμαγσγώλ ηεο S&B ζε
κπεληνλίηε θαη πεξιίηε ηεο Μήινπ αλέξρνληαη

Ζ λέα πεξηβαιινληηθή καο επέλδπζε: Κιεηζηή απνζήθε
κπεληνλίηε ζηε Μήιν

ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, θαηά κέζν όξν ζε 95
εθ. επξώ αλά έηνο.
Παξάιιεια,
βειηηώλνπκε
ζπλερώο
ηηο
ιεηηνπξγίεο καο ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
Βηώζηκεο
Αλάπηπμεο,
ειαρηζηνπνηνύκε
ην
πεξηβαιινληηθό καο απνηύπσκα θαη κεξηκλνύκε
γηα ηελ Υγηεηλή & Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη ησλ ζπλεξγαηώλ καο. Σε απηό ην πιαίζην
εληάζζεηαη ε
επέλδπζε - απνζήθε μεξνύ
κπεληνλίηε πνπ εγθαηληάζακε ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηεο Μήινπ ην Σεπηέκβξην ηνπ 2011, ε νπνία
βειηίσζε ήδε ζεκαληηθά ηηο πεξηβαιινληηθέο καο
επηδόζεηο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο σο πξνο
ηηο εθπνκπέο ζθόλεο ζηηο εθεί εγθαηαζηάζεηο
καο. Δπηπιένλ, θάλνπκε ζεκαληηθή πξόνδν –
πνιύ ηαρύηεξα από όζν πξνζδηνξίδεη ην
απζηεξό ρξνλνδηάγξακκα ηεο πεξηβαιινληηθήο
καο αδεηνδόηεζεο – ζηε δηεξεύλεζε ησλ
θαιύηεξσλ δηαζέζηκσλ πξαθηηθώλ θαη κεζόδσλ
ελαιιαθηηθήο δηάζεζεο ησλ ππέξιεπησλ πεξιίηε
από ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξντόληνο, ηα νπνία
αδεηνδνηεκέλα δηνρεηεύνληαη ζην ζαιάζζην
απνδέθηε. Σε αλαγλώξηζε απηήο ηεο πξνόδνπ
αιιά θαη ηεο ππεύζπλεο ζπλνιηθά ιεηηνπξγίαο
θαη παξνπζίαο καο ζηε Μήιν, ηα δεκνηηθά
ζπκβνύιηα Μήινπ θαη Κηκώινπ δήισζαλ
δεκόζηα ηε δηαξθή ηνπο ππνζηήξημε ζηελ S&B
κε ηε δεκνζίεπζε Χεθηζκάησλ ζηα ηέιε ηνπ
2011.
Ζ ζπκπόξεπζή καο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία,
σζηόζν, δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ άκεζε θαη
έκκεζε απαζρόιεζε θαη ηελ άκεζε θνηλσληθή
καο πξνζθνξά. Πηζηνί ζηηο αξρέο ηεο Βηώζηκεο
Αλάπηπμεο, ππνζηεξίδνπκε ηε βειηίσζε
θαη
άιισλ πηπρώλ ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνύ, όπσο
ν ηνπξηζκόο. Έηζη, ην 2011 εγθαηληάζηεθε κε
ρνξεγία ηεο S&B κία ζεκαληηθή κόληκε έθζεζε
ζην Μεηαιιεπηηθό Μνπζείν Μήινπ: πξόθεηηαη γηα
ηελ έθζεζε “Σπιινγήο Οςηδηαλώλ ηνπ Εαθείξε
Βάνπ” πνπ πεξηιακβάλεη πνιπάξηζκα ηέρλεξγα
ηόζν από ηα πξντζηνξηθά νξπρεία όζν θαη από
δηάθνξεο επηθαλεηαθέο ζέζεηο ηνπ λεζηνύ. Μεηά
από επηζηεκνληθή κειέηε θαη θαηαγξαθή 2
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εηώλ, ε έθζεζε απηή ζπκπιεξώλεη ηε
καθξαίσλε κεηαιιεπηηθή ηζηνξία ηνπ λεζηνύ,
όπσο ηε «δηεγνύληαη» ηα εθζέκαηα ηνπ
κνπζείνπ, δηεπξύλνληαο αλάινγα ην ηνπξηζηηθό
πξντόλ πνπ πξνζθέξεη ε Μήινο.
Τέινο, ππνζηεξίδνπκε ελεξγά ηνλ πνιηηηζκό θαη
ηελ εθπαίδεπζε. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ηελ
θαηαζθεπή
ηνπ
Πνιηηηζηηθνύ
Κέληξνπ
Πνιισλίσλ Μήινπ ην 1993, ηε ζέζπηζε, από ην
2002, εηήζηαο ππνηξνθίαο γηα ηελ ππνζηήξημε
αλώηαησλ ζπνπδώλ θνηηεηώλ από ηε Μήιν όζν
θαη ηνπ εηήζηνπ Βξαβείνπ Δζεινληηζκνύ &
Κνηλσληθήο Πξνζθνξάο γηα έλα θάηνηθν ηνπ
λεζηνύ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνύ «Σπλέδξηα

ηεο Μήινπ» (Milos Conferences) γηα ηελ
πξναγσγή πςειήο πνηόηεηαο ζπλεδξηαθνύ
ηνπξηζκνύ, ζην πιαίζην ησλ ρνξεγηώλ πξνο ην
«Σπλεδξηαθό Κέληξν Μήινπ» ήηαλ πάληα
πξνηεξαηόηεηα παξάιιεια κε ην «Πνιηηηζηηθό
Φεζηηβάι Μήινπ», πνπ κε πξσηνβνπιία ηεο
S&B μεθίλεζε πξηλ από 19 ρξόληα, θαη ηνπ
νπνίνπ πιένλ είλαη ε θύξηα ρνξεγόο. Ζ S&B
επίζεο έρεη ρξεκαηνδνηήζεη πνιιά έξγα
ππνδνκήο ζην λεζί (νδηθό δίθηπν, έξγα ζην
αεξνδξόκην θ.ιπ.) ζην παξειζόλ, ελώ ην 2009
εγθαηληάζηεθε
ην
εξγνζηάζην
Βηνινγηθνύ
Καζαξηζκνύ ηνπ Γήκνπ ζην νπνίν θαη ήηαλ
απνθιεηζηηθή ρνξεγόο.

Η αναγκαιότητα τηρ κοινωνικήρ εςθύνηρ
στην ελληνική κπίση
Αιέμαλδξνο Μσξατηάθεο
Υπνςήθηνο Βνπιεπηήο ΝΓ, Α’ Αζελώλ
Πξόεδξνο ΣΜΔΦΑ, Πξόεδξνο NUNTIUS ΑΦΔΠΔΥ

Σήκεξα, πεξηζζόηεξν ίζσο από
θάζε άιιε θνξά, είλαη αλάγθε νη
επηρεηξήζεηο λα κεγηζηνπνηήζνπλ
ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπο ζηελ
θνηλσλία. Γελ είλαη κόλν ε θξίζε
πνπ έρεη αλαδείμεη ηελ αλάγθε
απηή, λα βνεζήζνπλ δειαδή όζνη
κπνξνύλ απηνύο πνπ πεξλνύλ δύζθνιεο ώξεο.
Δίλαη θαη ε αλάγθε γηα έλα θαιύηεξν πεξηβάιινλ
γηα κία θαιύηεξε θνηλσλία. Δίλαη ππνρξέσζε
όισλ θαη εηδηθά ησλ επηρεηξήζεσλ λα
ζπκβάιινπλ ώζηε ην πεξηβάιινλ λα γίλεη μαλά
θηιηθόηεξν θαη λα κελ επηβαξπλζεί πεξαηηέξσ.
Δίλαη εμαηξεηηθά ζεηηθό ζήκεξα λα βιέπεηο
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη γλσζηό όηη θαη απηέο
αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ιόγσ
ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ εθηξνρηαζκνύ θαη ηεο
απνηπρίαο ησλ πνιηηηθώλ λα δηνξζώζνπλ ηα
ιάζε, λα πξσηαγσληζηνύλ ζηνλ ηνκέα ηηο
θνηλσληθήο επζύλεο.
Πηζηεύσ πσο πιένλ θαη νη ίδηνη νη πνιίηεο
αλαγλσξίδνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηηο εηαηξείεο εθείλεο
πνπ είλαη θνηλσληθά ππεύζπλεο, γηαηί βιέπνπλ
πσο παιεύνπλ ζε έλα ηδηαηηέξσο αθηιόμελν
νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. Απηό πνπ ηόληδαλ νη
ππνζηεξηθηέο ηεο θνηλσληθήο επζύλεο, όηη
δειαδή καθξνρξόληα βειηηώλεηαη ε θήκε, ε
δεκόζηα εηθόλα θαη ε αθνζίσζε ησλ πειαηώλ
ηεο επηρείξεζεο, γίλεηαη πιένλ πξάμε. Δίλαη
δεδνκέλν πηζηεύσ.
Οη πεηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο κεηξνύλ ηελ
απόδνζή ηνπο κε βάζε ηα 4 P (Planet, People,
Profit, Principles), πιαλήηεο, άλζξσπνη, θέξδνο
θαη αξρέο. Οη ιέμεηο απηέο ερνύλ ζηα απηηά καο
πιένλ πην έληνλα. Ο θόζκνο ζέιεη λα βιέπεη ηηο
επηρεηξήζεηο λα απνθηνύλ θνηλσληθό πξόζσπν.
Σηεξίδεη εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέβνληαη
ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο θαη ηνπο αλζξώπνπο

ζπλνιηθά, είηε απηνί βξίζθνληαη θνληά ζην
πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγνύλ, είρε ρηιηόκεηξα
καθξηά. Θέιεη ν θόζκνο λα βιέπεη ηηο
επηρεηξήζεηο
λα
ζέβνληαη
θαη
όρη
λα
θαηαζηξέθνπλ ην πεξηβάιινλ. Θέιεη λα βιέπεη
δξάζεηο πνπ νδεγνύλ ζε βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο δσήο.
Πνηνο δελ ζα ήζειε λα εξγάδεηαη ζε εηαηξείεο
πνπ νη εξγαδόκελνη είλαη επραξηζηεκέλνη, όρη
κόλν γηαηί ακείβνληαη θαιά, αιιά θαη γηαηί ην
πεξηβάιινλ είλαη ηδαληθό γηα παξάδεηγκα. Πνηνο
δελ ζα ήζειε λα είλαη κέξνο κίαο επηρείξεζεο
πνπ ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη πξνζθέξεη ζην
θνηλσληθό ζύλνιν. Καη πνηνο δελ ζα πξνηηκήζεη
ηα πξντόληα απηήο ηεο εηαηξείαο; Πξνζσπηθά,
ηαπηίδνκαη κε όζνπο πηζηεύνπλ όηη απηέο νη
δξάζεηο, δελ δεκηνπξγνύλ έμνδα, αιιά απμάλνπλ
θαη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ. Άιισζηε ν
ζηόρνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία
θέξδνπο. Ζ ζρέζε ινηπόλ ηεο θάζε επηρείξεζεο
κε ηελ θνηλσληθή επζύλε είλαη κία win-win
ζρέζε. Μία ζρέζε πνπ θεξδίδνπλ όινη θαη θπξίσο
ε θνηλσλία.
Φαηξεηίδσ ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκβάιινπλ, ηηο
παξνηξύλσ ζε απηή ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή
ζπγθπξία λα ζπλερίζνπλ λα ζπκβάιινπλ, λα
εκπινπηίζνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο κε λέεο
δξάζεηο θαη παξνηξύλσ θαη όζεο επηρεηξήζεηο
δελ έρνπλ μεθηλήζεη πξόγξακκα θνηλσληθήο θαη
εηαηξηθήο επζύλεο ή απηό ην πξόγξακκα
βξίζθεηαη ζηα ζπάξγαλα λα μεθηλήζνπλ άκεζα.
Γελ ζα αλαβαζκηζηεί κόλν ε επηρείξεζή ηνπο
αιιά θαη ε ρώξα ζπλνιηθά. Φαηξεηίδσ επίζεο θαη
ηελ πξσηνβνπιία ηεο Capital Link, πνπ πάληα
δηνξγαλώλεη επίθαηξα θαη εμαηξεηηθά ζπλέδξηα.
Δίλαη ρξήζηκε γηα ηε ρώξα θαη ηηο επηρεηξήζεηο
θαη ε δηθή ηεο ζπκβνιή.

Γέθπξα Δπηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Κνηλσλίαο | www.csringreece.gr

CSR in Greece Forum 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Αιέμαλδξνο Σακαξάο,
Αξρηηέθηνλαο
Αιέμαλδξνο Σακαξάο & Σπλεξγάηεο

Η
Δηαηξηθή
Κνηλωληθή
Δπζύλε-EKE, ωο όξνο, έρεη
θαζηεξωζεί ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο. Ωο θηινζνθία
θαη πξαθηηθή ήηαλ, όκωο,
πνιύ πην πξηλ, δηαρξνληθά
εληαγκέλε ζηηο αμίεο/αξρέο
θαη ζηε δξαζηεξηόηεηα
επηρεηξήζεωλ
θαη
επαγγεικαηηώλ δηαθόξωλ θιάδωλ ζηελ Διιάδα
θαη ην εμωηεξηθό. Σήκεξα ε ΔΚΔ –κε «νξγαληθό»
ζπκπιήξωκά ηεο ηε «Βηώζηκε Αλάπηπμε»–
απνηειεί νηθνπκεληθή επηηαγή. Οη θνξείο θαη
«ιεηηνπξγνί» ηεο θαιύπηνπλ έλα επξύηαην
θάζκα επηρεηξεκαηηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ
δξαζηεξηνηήηωλ.
Δίλαη ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε νξηζκέλεο
βαζηθέο έλλνηεο:
Η ΔΚΔ δελ απνηειεί νύηε άζθεζε δεκνζίωλ
ζρέζεωλ, νύηε θηιαλζξωπία. Πεξηγξάθεηαη ωο
ζέιεζε επηρεηξήζεωλ/νξγαληζκώλ λα εληάμνπλ
κε δηθή ηνπο πξωηνβνπιία ζηηο επαγγεικαηηθέο
ηνπο
δξαζηεξηόηεηεο
θνηλωληθέο
θαη
πεξηβαιινληηθέο ελέξγεηεο. Η ΔΚΔ αλαθέξεηαη ζε
δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, γηα ηα νπνία νη
επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνί δεζκεύνληαη εζεινληηθά
θαη εθαξκόδνπλ πέξα θαη πάλω από ηηο
λνκνζεηεκέλεο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Όπωο αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε ηεο
Δπξωπαϊθήο Σπκκαρίαο γηα ηελ Δηαηξηθή
Κνηλωληθή Δπζύλε (2006):

Η Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε αθνξά όινπο καο,
γηαηί αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζεκειηώδεηο αμίεο ηεο
θνηλωλίαο, ζηελ νπνία ζέινπκε λα δνύκε.
Αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο, κεγάιεο ή κηθξέο, πνπ
κε θαηλνηόκα πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο, κε λέεο
δεμηόηεηεο θαη δέζκεπζε πξνο ηα ελδηαθεξόκελα
κέξε (stakeholders) κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηηο
νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλωληθέο
επηδόζεηο ηνπο…
Αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζπκβάιινληαο ζηε
δηακόξθωζε ελόο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο
πεξηζζόηεξν αληαπνδνηηθνύ θαη δεκηνπξγηθνύ…
Αθνξά ηηο ηνπηθέο θνηλωλίεο, όπνπ ιεηηνπξγνύλ
νη επηρεηξήζεηο-νξγαληζκνί.
Καη αθνξά ηα παηδηά καο θαη ηηο κειινληηθέο
γεληέο πνπ πξνζδνθνύλ λα δήζνπλ ζ’ έλα θόζκν
πνπ ζέβεηαη ηνλ άλζξωπν θαη ηε θύζε…

Σηελ έλλνηα, ινηπόλ, ηεο ΔΚΔ –θαη ηεο
Βηώζηκεο/Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο– εληάζζνληαη
πνιιέο «ππν-έλλνηεο», όπωο: πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη νηθνινγηθή επαηζζεζία,
ζπκβνιή ζηελ θνηλωληθή ζπλνρή, εζεινληηζκόο,
αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, δηαθάλεηα, γόληκνο
δηάινγνο-επηθνηλωλία
κε
όινπο
ηνπο
stakeholders, δηαθύιαμε ηωλ πνιηηηζηηθώλ
αγαζώλ
(παξαδόζεωλ,
κλεκείωλ
θ.ι.),
νξζνινγηθή ρξήζε ηωλ θπζηθώλ πόξωλ,
ελίζρπζε ηεο παηδείαο θ.ά.
Δηδηθόηεξα γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ε άζθεζε
Δηαηξηθήο Κνηλωληθήο Δπζύλεο θαη ε ζπκβνιή
ηεο ζηε Βηώζηκε Αλάπηπμε ελέρνπλ, πέξαλ ηεο
εθαξκνγήο ηωλ γεληθώλ αξρώλ ΔΚΔ & ΒΑ, θαη
νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά:
Η αξρηηεθηνληθή θαη νη «ιεηηνπξγνί» ηεο
κπνξνύλ θαη πξέπεη λα ζπκβάιινπλ –από ηε
δηθή ηνπο «ζθνπηά», από ηνλ δηθό ηνπο ρώξν
«επζύλεο»– ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο γεληθόηεξεο
αλάγθεο γηα νηθνλνκηθή, θνηλωληθή, πνιηηηζηηθή,
πνιενδνκηθή, αηζζεηηθή, νηθνινγηθή εμέιημεαλάπηπμε κε έλα από ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηελ
αληνρή ζηνλ ρξόλν.
Τα ίδηα ηα έξγα, ηα αξρηηεθηνλήκαηα, πξέπεη
λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα, κειεηεκέλα,
«θηηαγκέλα», ώζηε λα έρνπλ «ελζωκαηωκέλα»
ζηνηρεία πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηθή ηνπο
«αεηθνξία», αιιά θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ
πεξηβάιινληνο, ελ ηέιεη ηελ πνηόηεηα δωήο, γηα
ηνπο ρξήζηεο ηνπο.
Πξνηείλω έλαλ όξν πνπ πηζηεύω όηη δελ είλαη
αδόθηκνο: Δθηόο ηεο ΔΚΔ (Δηαηξηθήο Κνηλωληθήο
Δπζύλεο), ζα πξέπεη λα αζθείηαη από ηνπο
αξρηηέθηνλεο, από ηα γξαθεία, από ηηο εηαηξίεο
ηνπ θιάδνπ θαη ε ΑΚΔ (Αξρηηεθηνληθή Κνηλωληθή
Δπζύλε).
Γεδνκέλεο
ηεο
ηδηαίηεξεο
ζέζεο
ηεο
αξρηηεθηνληθήο
ζηε
θπζηνγλωκία,
ζηελ
πνηόηεηα, ζηε δωή κηαο πόιεο, κηαο θνηλωλίαο, ε
ζπκβνιή ηεο ΑΚΔ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο:
ηόζν νπζηαζηηθά-ιεηηνπξγηθά-αηζζεηηθά γηα ηνλ
εηδηθό ρώξν «αξκνδηόηεηάο» ηεο, όζν θαη
επξύηεξα –ωο παξάδεηγκα, ωο «εξέζηζκα», ωο
νδεγόο-πξόηππν γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο.
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Η Ε.Κ.Ε.: Μία νέα νοοτποπία στο δπόμο για την ανάπτυξη.
Καηεξίλα Παλαγνπνύινπ
Πξέζβπο ηεο Ειιάδνο ζην πκβνύιην ηεο Επξώπεο γηα ηνλ Αζιεηηζκό, ηελ Αλνρή θαη ην Επ Αγσλίδεζζαη
& Πξόεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ Γπλαηθώλ «ΚΑΛΛΙΠΑΣΕΙΡΑ»

Είλαη ραξαθηεξηζηηθό καο
σο Έιιελεο λα ηξέρνπκε
λα εηνηκάζνπκε ηα πάληα
ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Σν
θίλεκα
ηεο
Ε.Κ.Ε.
αλάγεηαη ζηελ δεθαεηία
ηνπ ’90 θαη ην Ειιεληθό
Δίθηπν γηα ηελ Ε.Κ.Ε. ήδε
έρεη ζπκπιεξώζεη ηελ
πξώηε
δεθαεηία
ηεο
δξάζεο ηνπ. Έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα ινηπόλ,
σο θνηλσλία θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα, αο
δξαζηεξηνπνηεζνύκε.
Καη βέβαηα, εύινγα ζα αλαξσηεζνύλ νη
πεξηζζόηεξνη: “Μα κέζα ζε ηέηνηα ύθεζε,
ππάξρνπλ πεξηζώξηα γηα ηέηνηεο ζθέςεηο;”. Καη
πην ρεηξνπηαζηά, “Με ηέηνηα νηθνλνκηθή θαρεμία,
ππάξρνπλ πεξηζώξηα γηα θνηλσληθέο δξάζεηο πνπ
θνζηίδνπλ;”.
Δίλσ μεθάζαξα ηε ζέζε κνπ από ηελ αξρή: Αλ
αληηκεησπίζνπκε ηελ Ε.Κ.Ε. σο “θόζηνο” ε
ππόζεζε είλαη ρακέλε. Η Ε.Κ.Ε. είλαη πξώηα θαη
πάλσ από όια πξνζσπηθή δέζκεπζε, θηινζνθία
δσήο, ηξόπνο δξάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο!
Θεκέιην είλαη ν εζεινληηζκόο (πνπ δελ θνζηίδεη)
θαη ε αιιειεγγύε (πνπ είλαη αληαπνδνηηθή). Καη
επηκέλσ ζηελ πξνζσπηθή ζηάζε, γηαηί ζην ηέινο
– ηέινο ε εηαηξηθή δηάζηαζε ηί είλαη;
ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΠΡΟΩΠΑ. Ο ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΕΜΑ.
Δέζκεπζε ινηπόλ πξνζσπηθή, από ην Δ.., ηνλ
Πξόεδξν, ηνλ C.E.O., ηα ζηειέρε θαη θάζε
εξγαδόκελν. Εάλ απηό ππάξρεη, θαηά ην
κεγαιύηεξν πνζνζηό ε Ε.Κ.Ε. είλαη ήδε πξάμε.
Καη
βέβαηα
ζα
ήηαλ
αλεδαθηθό
λα
αληηκεησπίζνπκε ηελ Ε.Κ.Ε. σο έλα επθαηξηαθό
εξγαιείν γηα Δεκόζηεο ρέζεηο θαη επηθνηλσληαθά
ππξνηερλήκαηα. Η Ε.Κ.Ε. πξέπεη λα είλαη
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο εηαηξηθήο θηινζνθίαο,
πνπ κεζνπξόζεζκα αιιάδεη ηελ ίδηα ηε
ζπγθξόηεζε θαη νξγάλσζε ηεο εηαηξίαο θαη
καθξνπξόζεζκα θαηαμηώλεη ηηο εηαηξηθέο ζρέζεηο
κε όινπο ηνπο ζπκκεηόρνπο (stakeholders) θαη
πξνβάιιεη μεθάζαξα ηελ εηαηξηθή εηθόλα σο
“ππεύζπλνπ πνιίηε” (“responsible citizen”).
Θα ήηαλ επίζεο ιάζνο λα ζεσξήζνπκε ηηο
ζεκεξηλέο ζπλζήθεο σο επθαηξία γηα αθύπληζε
ζρεηηθά κε ηελ Ε.Κ.Ε., ζπγρένληάο ηελ κε ηελ
θηιαλζξσπία. Μπνξεί θάπνηεο δξάζεηο Ε.Κ.Ε. λα
έρνπλ ζηόρν θηιαλζξσπίεο, αιιά ζηελ νπζία ε
Ε.Κ.Ε. είλαη ε απόθαζή καο λα αληαπνδώζνπκε
ζηελ θνηλσλία, θάηη από όζα επσθεινύκεζα από
ηηο εηαηξηθέο καο δξαζηεξηόηεηεο κέζα ζηελ
θνηλσλία απηή. Εάλ όκσο έζησ θαη θάησ από

ηελ
πίεζε
ηεο
θξίζεο
πξέπεη
θηλεηνπνηεζνύκε, θαινδερνύκελν.

λα

Αο μεθηλήζνπκε ινηπόλ από ηα βαζηθά:
Αο γίλεη ε δέζκεπζή καο ζηελ Ε.Κ.Ε. νδεγόο γηα
λα δηαγξάςνπκε επηηέινπο, σο ιαόο θαη
επηρεηξεκαηηθή
θνηλόηεηα,
ιέμεηο
πνπ
θαηαθιύδνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά θαη ηηο
ζπκπεξηθνξέο καο: αλεπζπλόηεηα, αξπαρηή,
ιακνγηά, αλππαθνή, αλαιγεζία.
Αο θύγνπκε από ην ζηελό θάδξν κε ηα λνύκεξα
θαη
ηηο
νηθνλνκηθέο
αλαιύζεηο
θαη
αο
θαηαιάβνπκε βαζεηά όηη κπξνζηά – κέζα – θαη
πίζσ από ηα λνύκεξα ππάξρνπλ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
Καη
κόλν
ν
επαηζζεηνπνηεκέλνο
θαη
θηλεηνπνηεκέλνο αλζξώπηλνο παξάγνληαο κπνξεί
λα θάλεη ηα λνύκεξα λα επεκεξήζνπλ. ΝΑΙ
ΛΟΙΠΟΝ! Η Ε.Κ.Ε. είλαη αλαγθαηόηεηα. ήκεξα
παξά πνηέ. Όρη κόλν γηαηί έρνπκε αλάγθε ν έλαο
ηνλ άιινλ, αιιά γηαηί κόλν κε θηινζνθία θαη
ζπκπεξηθνξέο Ε.Κ.Ε. ζα αιιάμνπκε ΔΟΜΕ θαη
ΑΓΚΤΛΩΕΙ πνπ ηαιαηπώξεζαλ ηελ Ειιεληθή
θνηλσλία γηα δεθαεηίεο θαη έθεξαλ ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε απηά ηα αδηέμνδα.
Θα πξόηεηλα έλα απιό, αλέμνδν, αιιά ΜΕΓΑΛΟ
θαη ΚΑΣΑΛΤΣΙΚΟ βήκα:
Αο είλαη ην κήλπκα απηνύ ηνπ ζπλεδξίνπ:
“Κάζε εηαηξία λα νξγαλώζεη κε ηα ζηειέρε ηεο
έλα ηκήκα Ε.Κ.Ε. θαη αο νλνκάζεη ΕΝΑ ζηέιερόο
ηεο σο Τπεύζπλν γηα ζέκαηα Ε.Κ.Ε.”.
Καη ζα ήζεια λα θαιέζσ, ζην πλεύκα ηνπ
εζεινληηζκνύ
θαη
ηεο
αιιειεγγύεο,
ηα
εμεηδηθεπκέλα
ζηελ
Ε.Κ.Ε.
ζηειέρε
θαη
ζπκβνύινπο: “αο αθηεξώζνπλ δσξεάλ ιίγν από
ηνλ ρξόλν ηνπο παξέρνληαο ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ θαη
ζπκβνπιέο ζηηο εηαηξίεο πνπ ζα ήζειαλ λα
πξνζρσξήζνπλ
ζηελ
όκνξθε
απηή
πξνζπάζεηα”.
Καη ηέινο, κία έθθιεζε ζηελ θπβέξλεζή καο.
Δελ είλαη δπλαηόλ ζήκεξα νη εηαηξίεο Δεκνζίνπ
πκθέξνληνο λα κελ είλαη πξσηνπόξεο ηόζν
ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζηελ Ε.Κ.Ε., όζν θαη
ζηελ εθπαίδεπζε – θαζνδήγεζε ησλ ζηειερώλ
ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα ζε δξάζεηο Ε.Κ.Ε.
πγραξεηήξηα ινηπόλ ζηνπο νξγαλσηέο θαη
ζπκκεηέρνληεο
ηνπ
ζπλεδξίνπ,
κε
ηε
δηαπίζησζε: Η Ε.Κ.Ε. είλαη βαζηθή αλαγθαηόηεηα
ηεο επνρήο, ε θξίζε είλαη επθαηξία θαη θαηαιύηεο
θαη ε απάληεζή καο κία θαη κόλε: ΔΕΜΕΤΗ
θαη ΔΡΑΗ.

Γέθπξα Επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ Επηρεηξήζεσλ θαη ηεο Κνηλσλίαο | www.csringreece.gr

CSR in Greece Forum 2012

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και οικονομική κρίση:
Πρόκληση και Ευκαιρία
Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο
Βνπιεπηήο Β’ Αζελψλ ΝΓ
Τνκεάξρεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο

«Όπνηνο πεζαίλεη αθήλνληαο πίζσ
ηνπ
εθαηνκκχξηα
δηαζέζηκνπ
πινχηνπ, ζα θχγεη άθιαπηνο θαη
αηίκεηνο», έιεγε ν κεγηζηάλαο ηνπ
ράιπβα θαη γλσζηφο γηα ην
θηιαλζξσπηθφ ηνπ έξγν Andrew
Carnegie. Σήκεξα, ζρεδφλ έλαλ
αηψλα κεηά ηελ επνρή ηνπ
Carnegie, κηα λέα έλλνηα, απηή ηεο
εηαηξηθήο
θνηλσληθήο
επζχλεο,
θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.
Τε ζέζε ηνπ παξαδνζηαθνχ επηρεηξεκαηία παίξλεη ν
«θνηλσληθφο»
επηρεηξεκαηίαο
ελψ
ε
εηαηξηθή
θηιαλζξσπία γίλεηαη πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Η εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε
είλαη ε απάληεζε ζην νινέλα θαη δηεπξπλφκελν ράζκα
αλάκεζα ζηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ απφ ηε κία θαη ηελ
έληαζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ απφ ηελ άιιε.
Οη πξσηνβνπιίεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο
έξρνληαη λα θαιχςνπλ απηφ ην ράζκα θαη δχν είλαη νη
θεληξηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο κεηαθξάδεηαη:
• Σε απεπζείαο ζπλεηζθνξέο ζε ρξήκα απφ
επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηίεο. Σρεδφλ ην 1% ηνπ
εηήζηνπ ηδίξνπ ησλ εηαηξεηψλ δηνρεηεχεηαη κε
απεπζείαο δσξεέο θαη ρνξεγίεο γηα θνηλσθειείο
ζθνπνχο. Δπεηδή φκσο ηα ρξήκαηα απφ κφλα ηνπο δελ
αξθνχλ, νη επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν πεγαίλνπλ
έλα βήκα πην πέξα πξνρσξψληαο,
• Σηελ ελζσκάησζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θνηλσληθήο
επζχλεο ζε δηαδηθαζίεο θαη πξντφληα ηνπο. Η
ελζσκάησζε δξάζεσλ θνηλσληθήο ζπλεηζθνξάο ζηελ
εηαηξηθή ζηξαηεγηθή είλαη κηα απφ ηηο πιένλ δεκνθηιείο
κεζφδνπο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε θαηαζθεπή
πβξηδηθψλ απηνθηλήησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ
απφ πνιιέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο.
Με φπνην ηξφπν θαη αλ εθαξκφδεηαη, ε εηαηξηθή
θνηλσληθή επζχλε είλαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε ζην
εμσηεξηθφ. Σε ρψξεο φπσο νη ΗΠΑ, ν Καλαδάο θαη ε
Βξεηαλία νη δσξεέο ηδησηψλ θαη εηαηξεηψλ μεπεξλνχλ
ην 1,5% ηνπ ΑΔΠ ηνπο. Οη κεγάιεο εηαηξείεο έρνπλ
αξρίζεη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη εληζρχνληαο ην θνηλφ
θαιφ πεγαίλνπλ θαη απηέο πνιχ θαιχηεξα ζηελ
δηαηήξεζε ησλ θεξδψλ πξνο φθεινο ησλ κεηφρσλ
ηνπο θαη ζηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο ηνπο θήκεο
κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ. Παξά φκσο ην γεγνλφο φηη
γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ιίγν πνιχ
αδηαλφεην λα κελ αλαιακβάλνπλ δξάζεηο θνηλσληθήο
επζχλεο, ζηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα απέρνπλ πνιχ
αθφκα απφ απηφ.
Η ρψξα καο έρεη κηα καθξά παξάδνζε εζληθψλ
επεξγεηψλ πνπ κε ην έξγν ηνπο έρνπλ αθήζεη - θαη
εμαθνινπζνχλ λα αθήλνπλ -ην ζηίγκα ηεο θνηλσληθήο
ηνπο ζπλεηζθνξάο. Τν δεηνχκελν ζήκεξα είλαη λα

πεξάζνπκε απφ ηελ επνρή ησλ
εζληθψλ επεξγεηψλ ζηελ επνρή
ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο. Η
αλάπηπμή
ηεο
είλαη
κηα
πνιπδηάζηαηε
δηαδηθαζία
πνπ
εθηφο
απφ
ηηο
επηρεηξήζεηο
πξνυπνζέηεη θαη ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ησλ ΜΚΟ
θαη ηεο Πνιηηείαο. Όια δείρλνπλ
φηη ε ρψξα καο δελ έρεη λα
επηδείμεη θαιά απνηειέζκαηα ζηελ
πξνψζεζε
πξσηνβνπιηψλ
εηαηξηθήο
θνηλσληθήο
επζχλεο. Τν κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε
δηαρξνληθφηεηαο θαη δηάξθεηαο ηέηνησλ δξάζεσλ νη
νπνίεο ζηελ ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ – πνπ είλαη
άιισζηε θαη νη ηειηθνί απνδέθηεο - πεξηνξίδνληαη ζε
ζπγθπξηαθνχ ραξαθηήξα πξσηνβνπιίεο, φπσο ε
θηλεηνπνίεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ πνπ
επιήγεζαλ απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ
2007 φπνπ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ εληππσζηαθά δελ
απερνχλ φκσο ην κέζν φξν.
Καηά ζπλέπεηα έρνπκε αθφκα πνιχ δξφκν λα
δηαλχζνπκε. Οη ειιεληθέο εηαηξείεο έρνπλ λα
επηδείμνπλ πςειέο επηδφζεηο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ,
αιιά εμαηξεηηθά ρακειέο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. Κιάδνη
φπσο ν ηειεπηθνηλσληαθφο θαη απηφο ηεο πνληνπφξνπ
λαπηηιίαο ζπζζσξεχνπλ θέξδε θαη ηερλνγλσζία έλα
ηκήκα ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα δηνρεηεπζνχλ ζηελ
θνηλσλία. Δηδηθά ν ηνκέαο ηνπ πεξηβάιινληνο
πξνζθέξεη έλα ηδαληθφ πεδίν γηα αλάπηπμε δξάζεσλ
θνηλσληθήο πξνζθνξάο γηαηί θαη πνιιά αλνηθηά
πξνβιήκαηα ππάξρνπλ θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ
είλαη πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλε.
Η παγθφζκηα ζπδήηεζε γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο έρεη
ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ μέλσλ εηαηξεηψλ πξνο
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Έρεη έξζεη ε ψξα θαη ζηε
ρψξα καο νη επηρεηξήζεηο λα αξρίζνπλ λα παίξλνπλ
πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο ψζηε λα πεξάζνπκε απφ
ηελ επνρή ησλ εζληθψλ επεξγεηψλ ζηελ επνρή ηεο
θνηλσληθά ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Σην πιαίζην απηφ, ε δηελέξγεηα ηνπ 2νπ Δηήζηνπ
Σπλεδξίνπ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο κε ζέκα: «Η
Κξίζε σο Δπθαηξία γηα Αθχπληζε - ΔΚΔ: Πνιπηέιεηα ε
Αλαγθαηφηεηα;» απφ ηελ Capital Link, έξρεηαη λα
πξνζζέζεη ζε απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο. Καη
κάιηζηα ζε κηα
επνρή παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ
θινληζκνχ κε ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηε
ρψξα καο πνπ νδεγεί πνιιέο εηαηξίεο λα παγψζνπλ ηα
πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Τν
Σπλέδξην έξρεηαη αθξηβψο ζε απηή ηε θξίζηκε επνρή
γηα ηε ρψξα θαη ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα απνδείμεη φηη ε
θξίζε είλαη επθαηξία αθχπληζεο. Ο ξφινο ηεο Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζχλεο πξέπεη ηψξα πεξηζζφηεξν απφ
πνηέ λα αλαβαζκηζηεί θαη λα γίλεη πην θαζνξηζηηθφο θαη
απνηειεζκαηηθφο πξνζθέξνληαο νπζηαζηηθή βνήζεηα
ζηε θνηλσλία πνπ πιήηηεηαη.
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Ενέργεια για Ζωή
Ράληα νπιάθε
Γηεπζύληξηα Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζύλεο
Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα

Γηα ηνλ Όκηιν ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΑ, ν
ζηόρνο γηα βηώζηκε αλάπηπμε απνηειεί
θεληξηθή ζηξαηεγηθή επηινγή όρη κόλν
σο
άμνλαο
ηεο
νηθνλνκηθήο
απνηειεζκαηηθόηεηαο αιιά θαη σο
έθθξαζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ απηήο
ν Όκηινο, παξά ην δπζκελέο νηθνλνκηθό
πεξηβάιινλ, δηαζθάιηζε ηελ νκαιή
πινπνίεζε
ηνπ
κεγαιύηεξνπ
επελδπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο
ησλ
ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ ζηε ρώξα: ηελ
νινθιήξσζε ηεο αλαβάζκηζεο θαη
έλαξμεο ιεηηνπξγίαο εληόο ηνπ 2011
ηνπ δηπιηζηεξίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκό ηνπ δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο, ε έλαξμε
ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη
εληόο ηνπ 2νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2012.
Απαληώληαο ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην
ζύγρξνλν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, ν Όκηινο
ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΑ πηνζεηεί κηα ζαθή απνζηνιή:
λα πξνζθέξεη πνηνηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο ζηνλ
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ιεηηνπξγώληαο κε πςειή
απνδνηηθόηεηα ζηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή αγνξά.
Σν όξακα πνπ θαζνδεγεί απηή ηελ απνζηνιή
ζπλνςίδεηαη ζηε θξάζε «Δλέξγεηα γηα Εσή» θαη είλαη
λα θαηαζηεί ε ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΑ έλαο
πξσηνπόξνο δηεζλήο ελεξγεηαθόο όκηινο, κε δηαξθή
Βηώζηκε Αλάπηπμε. Κηα αλάπηπμε ε νπνία ζέβεηαη ην
πεξηβάιινλ θαη παξάγεη πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ
θνηλσλία.
Ζ κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ απνηειεί αλαπόζπαζην
ηκήκα ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΑ
ΠΔΣΡΔΙΑΗΑ. Δπελδύνληαο ζε δηεζλώο απνδεθηέο
Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο, ν Όκηινο θξνληίδεη λα
θαιύπηεη ηηο απζηεξόηεξεο εζληθέο θαη επξσπατθέο
πξνδηαγξαθέο γηα ην πεξηβάιινλ. Σελ ηειεπηαία
δεθαεηία, νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ
από ηα ηξία εγρώξηα δηπιηζηήξηα ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΑ
ΠΔΣΡΔΙΑΗΑ έρνπλ κεησζεί ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 60%.
Σν 46% ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ησλ δηπιηζηεξίσλ
Αζπξνπύξγνπ θαη Θεζζαινλίθεο θαιύπηεηαη από
κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνύ – ζεξκόηεηαο,
κε απνηέιεζκα λα απνθεύγεηαη ε εθπνκπή 330
ρηιηάδσλ ηόλσλ πεξίπνπ CO2 εηεζίσο.
Οη πεξηβαιινληηθέο επελδύζεηο ηνπ Οκίινπ ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία μεπεξλνύλ ζε αμία ηα 200 εθαη.
επξώ, ρσξίο ζε απηέο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη
επελδύζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηπιηζηεξίσλ
Διεπζίλαο θαη Θεζζαινλίθεο, πνπ αλέξρνληαη ζπλνιηθά
ζε 1,5 δηζ. επξώ. Σα δύν απηά έξγα, ζα
δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά νθέιε,
ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη ζε εζληθό επίπεδν. Σα
δηπιηζηήξηα ζα παξάγνπλ πξντόληα ζύκθσλα κε ηηο
λέεο
επξσπατθέο
θαη
δηεζλείο
πξνδηαγξαθέο,
εληζρύνληαο ηελ επάξθεηα ηεο Διιάδαο ζε θαύζηκα

πςειήο πνηόηεηαο. Παξάιιεια, ζα
ππάξμεη ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή
βειηίσζε, κε κείσζε ησλ ηνπηθώλ
αέξησλ εθπνκπώλ έσο θαη 85% ζηελ
Διεπζίλα θαη 55% ζηε Θεζζαινλίθε.
Γηα ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΑ ν
ζηόρνο ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο
ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ επζύλε
απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, αιιά θαη κε
ηελ ελεξγό ζπλεηζθνξά ζην θνηλσληθό
ζύλνιν, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο όπνπ
αζθείηαη
ε
επηρεηξεκαηηθή
ηνπ
δξαζηεξηόηεηα.
Ο Όκηινο ζπλεηζθέξεη εηεζίσο 300
εθαη. επξώ ζηα δεκόζηα έζνδα κέζσ
θόξσλ θαη εηζθνξώλ, ελώ παξέρεη απαζρόιεζε ζε
πεξηζζόηεξνπο από 4500 εξγαδόκελνπο ζηελ Διιάδα
από ηνπο νπνίνπο 500 θαη πιένλ δνπλ ζηνπο όκνξνπο
Γήκνπο ηνπ Θξηαζίνπ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο.
Παξάιιεια, ζηεξίδεη κε ζπλέπεηα ηελ θνηλσλία, κέζα
από έλα νινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Δηαηξηθήο
Θνηλσληθήο Δπζύλεο. Σν Πξόγξακκα δίλεη ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρώλ ηνπ Θξηαζίνπ
θαη ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, όπνπ ιεηηνπξγνύλ νη
εγθαηαζηάζεηο
ηεο
ΔΙΙΖΛΗΘΑ
ΠΔΣΡΔΙΑΗΑ.
Πεξηιακβάλεη σζηόζν θαη δξάζεηο επξύηεξεο θιίκαθαο,
νη νπνίεο απεπζύλνληαη ζην ζύλνιν ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο,
αιιά
θαη
ζην
εμσηεξηθό,
όπνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη. Γηαρξνληθά, ν Όκηινο επηδηώθεη ηελ
νηθνδόκεζε αξκνληθώλ ζρέζεσλ κε ηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο, ζηε βάζε ηνπ δηαιόγνπ, ηεο ακνηβαίαο
θαηαλόεζεο θαη θαιήο ζέιεζεο. Ζ ζπλεπήο θαη
ππεύζπλε ζπλεηζθνξά ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΑ ζηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο έρεη αλαγλσξηζηεί επαλεηιεκκέλα,
κέζσ ηηκεηηθώλ δηαθξίζεσλ θαη βξαβεύζεσλ από
Γήκνπο, επηκειεηήξηα, θνηλσληθνύο θνξείο θαη
ελώζεηο.
Θηλεηήξηνο δύλακε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο
θαη ηεο απνζηνιήο ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΑ, είλαη νη
εξγαδόκελνη. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ
ηνπ, ν Όκηινο επελδύεη ζπζηεκαηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα
ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ
πξνζπαζεηώλ ηνπο. Κέζα από ζπλερή πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο, παξέρεη ζε όινπο
θίλεηξα θαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε, ζε πξνζσπηθό θαη
επαγγεικαηηθό επίπεδν.
Πηζηεύνπκε όηη νη δξάζεηο Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο
Δπζύλεο ζηα ρξόληα πνπ έξρνληαη, δελ ζα είλαη
πνιπηέιεηα αιιά απαξαίηεην ζηνηρείν βιωσιμότητας
και ανάπτσξης γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ αλάγθε γηα
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ζα γίλεηαη όιν θαη πην
έληνλε, νη απαηηήζεηο ησλ θνηλσληώλ ζα είλαη
πςειόηεξεο
θαη
ε
ππεύζπλε
επηρεηξεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά, ζα απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν θξηηήξην
επηινγήο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ αγνξάδνπλ ηα
πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο καο.
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Πείτε µας
τι να του κόψουµε.
Tη στήριξη στo νοσοκοµείo;

Το σπίτι του;

Την Εθνική Γραµµή
για Παιδιά και Εφήβους SOS1056;

Tις 8 κινητές ιατρικές µονάδες για παιδιά και νεογνά;
Tην ενίσχυση της οικογένειάς του που είναι στα όρια της φτώχειας;

Για να µην κόψουµε τίποτα, χρειαζόµαστε το ευρώ που δε σας περισσεύει.
Γιατί χωρίς αυτό, τα 275 παιδιά - θύµατα κακοποίησης - που φιλοξενούµε, θα βρεθούν χωρίς σπίτι. Γιατί η Εθνική Γραµµή για Παιδιά και
Εφήβους SOS1056 το 2010 δέχτηκε 270.000 κλήσεις για βοήθεια. Γιατί οι κινητές ιατρικές µας µονάδες που µόνο πέρυσι µετέφεραν 2.360
νεογνά και παιδιά, σώσανε ζωές. Γιατί 9.344 παιδιά που νοσηλεύονταν το 2010 χρειάστηκαν το στήριγµά µας. Γιατί κάθε µήνα στηρίζουµε
περισσότερα από 3.000 παιδιά και τις οικογένειές τους που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Γιατί έχουµε ανάγκη τους εξειδικευµένους
ανθρώπους που µέρα - νύχτα δουλεύουν για να εξασφαλίσουν καλύτερη ζωή για όλα τα παιδιά. Γι’ αυτό σήµερα, σας έχουµε ανάγκη.

Χάρη σ' εσάς φτάσαµε ως εδώ. Μόνο µ' εσάς µπορούµε να συνεχίσουµε.
Η δικής σας συνδροµή είναι η δύναµη µας. Γιατί δεν εξαρτώµαστε από καµία κρατική χρηµατοδότηση ή µεγάλους ευεργέτες.
Οι ευεργέτες µας είστε εσείς.

Βοηθήστε να κρατήσουµε το χαµόγελο ζωντανό. Τηλεφωνήστε ή στείλτε µήνυµα. Τώρα.

µ
Το χα

www.hamogelo.gr

αι
διού

Το Amber Alert;

όγ
ελο του π

14545
για κλήσεις

54020
για SMS

σταθερό χρέωση 2,28€ /κλήση
κινητό χρέωση 2,46€ /κλήση

στείλτε ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ή XAMOGELO
χρέωση 2,46€ /sms

από σταθερό
και κινητό

από κινητό
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Επανάσταση υπευθυνότητας
Γηάλλεο Φξέξεο
Δηεπζπληήο Εηαηξηθήο Επηθνηλσλίαο & Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
Επηθεθαιήο Τνκέα ΕΚΕ Επξσπατθήο Έλσζεο Δηεπζπληώλ Επηθνηλσλίαο (EACD)

Ήκνπλ πξόζθαηα θαιεζκέλνο ζε
βίληεν-ζπλεδξίαζε
ηεο
Επηηξνπήο
Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ελόο εμαηξεηηθά
δπλακηθνύ
θαη
πξσηνπόξνπ
παγθόζκηνπ
νκίινπ,
όπνπ
ην
αληηθείκελν ηεο θνπβέληαο ήηαλ ε
εκβάζπλζε ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ
εηαηξηθήο ππεπζπλόηεηαο.
Μνηξαία ε ζπδήηεζε έθηαζε ζηελ
αλαγθαηόηεηα
ζηξάηεπζεο
ηνπ
έκςπρνπ δπλακηθνύ ηνπ νκίινπ θαη
ηνπ
θαιώο
ελλννύκελνπ
πξνζειπηηζκνύ
ζηειερώλ
θαη
ππαιιήισλ ζηηο απαξαίηεηεο πξαθηηθέο.
Η αλαξώηεζε πνπ ακέζσο μεπήδεζε, ήηαλ
κήπσο νη άλζξσπνη πνπ ζα θαινύληαλ λα
εθαξκόζνπλ ηε ζηξαηεγηθή, έβιεπαλ ηελ
εκπέδσζε ησλ θαλόλσλ ηεο ΕΚΕ σο «αγγαξεία»,
πξάγκα πνπ ζα νδεγνύζε ζε ακθίβνια πνηνηηθά
απνηειέζκαηα, εθόζνλ έλαο ελδερόκελνο ξερόο
ελζηεξληζκόο αξρώλ θαη κεζόδσλ ζα απεηινύζε
ηελ πξνζπάζεηα «ελ ησ γελλάζζαη».
Όηαλ κνπ δόζεθε ν ιόγνο γηα λα θαηαζέζσ ηε
γλώκε κνπ επάλσ ζε απηόλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό,
κε
ρακόγειν
κπήθα
ζηελ
θνπβέληα
πξνηείλνληαο,
σο
ιύζε,
ην
βησκαηηθό
θαηαζηάιαγκα ηεο εκπεηξίαο κνπ:

«Κύξηνη, ν ηξόπνο είλαη απιόο. Γηα λα κπνιηάζεηο
κε ππεπζπλόηεηα κία νιόθιεξε εηαηξεία, ην
ζεκαληηθόηεξν είλαη λα βξεηο 1-2 “ηξεινύο” πνπ
έρνπλ θάεη ηελ πεηξηά ηεο θνηλσληθήο επζύλεο
θαη ζέινπλ λα ηελ θάλνπλ πξάμε, παξαζύξνληαο
ζηελ “ηξέια” ηνπο όιε ηελ εηαηξεία. Οη πεξί σλ
ν ιόγνο “ηξεινί” πξέπεη λα είλαη “αιιαγνπνηνί”,
δειαδή άηνκα πνπ ζέινπλ λα δνπλ ηνλ θόζκν
λα αιιάδεη πξνο ην θαιύηεξν ή έζησ λα πάςεη
λα θαηεθνξίδεη πξνο ην ρεηξόηεξν. Τέηνηνη
άλζξσπνη είλαη άλζξσπνη ησλ έξγσλ, ςπρσκέλνη
εηαηξηθνί παίθηεο πνπ “παίδνπλ γηα ηε θαλέια”
θαη κέρξη ηώξα δελ είραλ ηα κέζα λα πάξνπλ
ζηελ πιάηε ηνπο ηελ νκάδα θαη λα ηελ
αλεβάζνπλ θαηεγνξία. Πηζηέςηε όηη κπνξείηε λα
δώζεηε ζε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ηα κέζα γηα
λα θάλνπλ ην όξακά ηνπο πξαγκαηηθόηεηα».
Η εκπεηξία έρεη δείμεη όηη ε πηνζέηεζε από ηελ
εηαηξεία ηεο «ηξέιαο ησλ ιίγσλ», νδεγεί ζε
ππέξβαζε ησλ αξρηθώλ ζηόρσλ, ζε

«απνγείσζε»
ηεο
εηαηξηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη – κέζα από απηήλ
- ησλ πνηνηηθώλ standards, αιιά θαη
ηεο ππόιεςεο ηεο επηρείξεζεο, ε
νπνία
αξρίδεη
επαλαιεπηηθά
λα
θαηαγάγεη (έσο θαη) ζξηάκβνπο ζην
πεδίν ηεο αεηθνξίαο.
Οη άλζξσπνη νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη
εδώ, γίλνληαη ζύληνκα νη εκςπρσηέο
ηεο εηαηξείαο αθνύ κπνξνύλ λα
πξνζθέξνπλ όξακα ζπλδπαζκέλν κε
πξάμεηο ζε όιε ηελ «νκάδα». Είλαη
απηνί πνπ δίλνπλ ζηνπο ππνινίπνπο
ην «θάηη» ζην νπνίν κπνξνύλ λα πηζηέςνπλ,
ώζηε λα δνπλ ηελ εηαηξεία όρη σο θνπξαζκέλν
ζίαζν πνπ παίδεη θάζε ρξόλν ην έξγν «Η θαιή

καο εηαηξεία ηα θάλεη όια θαιά – Ζήησ ην
θσηηζκέλν αθεληηθό καο», αιιά σο έλα

ζπλεηδεηό ελεξγό ππεύζπλν εηαηξηθό πνιίηε,
πνπ θάλεη ην «θάηη παξαπάλσ» γηα ην θνηλό
θαιό θαη όρη κόλν γηα ηελ θεξδνθνξία.

Οη πξνηθηζκέλνη ηξεινί είλαη κηθξνί ελδνεηαηξηθνί
(ελίνηε ηαπηόρξνλα θαη εμσεηαηξηθνί) εγέηεο πνπ
πξνζθέξνπλ έξγα αληί ιόγσλ θαη πνπ κέζσ ησλ
έξγσλ ηνπο απνδεηθλύνπλ ηε ζνβαξόηεηα ησλ
ιόγσλ ηνπο.
Είλαη πξόηππα πνπ ςάρλνπκε ζηε δεκόζηα δσή
θαη ηα θνηλά, ρσξίο λα πηζηεύνπκε όηη ππάξρνπλ
θαη ρσξίο εληέιεη λα ηα βξίζθνπκε.
Τώξα πνπ θέξακε ην ζπιινγηζκό καο σο εδώ,
αο αθήζνπκε ηε θαληαζία ή ηνλ νξακαηηζκό λα
καο παξαζύξεη ζην αλώηεξν ζηάδην.
Αο θαληαζηνύκε όηη νη ιίγνη κηθξνί εγέηεο
βξίζθνπλ πνιινύο κηθξνύο αθνινπζεηέο. Όρη,
δελ ελλνώ λα θαηαηείλσ ζην όηη ε ηζρύο ηεο
δηαγξαθόκελεο «επαλάζηαζεο» βξίζθεηαη ζηνλ
αξηζκό όζσλ ζεθώλνπλ ην ιάβαξν, κήηε ζηελ
πνηόηεηα ησλ όπισλ πνπ ηνπο δόζεθαλ.
Η ηζρύο ηεο επαλάζηαζεο ππεπζπλόηεηαο
έγθεηηαη ζηελ «εκςύρσζε ησλ εκςπρσηώλ» ηεο
εηαηξείαο θαη (κέζσ ηεο εηαηξείαο θαη) ηεο
θνηλσλίαο. Πξέπεη λα ςάμνπκε λα ηνπο βξνύκε
κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο καο. Αλ δελ ππάξρνπλ, αο
ηνπο εθεύξνπκε. Η ΕΚΕ δελ είλαη αγγαξεία, είλαη
κία επαλαζηαηηθή εμειηθηηθή δηαδηθαζία. Είλαη
όξακα γηα έλαλ θόζκν εθηθηό, κέζα από έλα
κεηαδνηηθό ςπρηθό ζζέλνο.
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Απρίιηος : Μήλας αθηερφκέλος ζηο
περηβάιιολ
Ο Υπεύζσλος Ρίζθοσ ηοσ Οκίιοσ UBS θος Philip Lofts αλαιύεη γηαηί ηα περηβαιιοληοιογηθά ζέκαηα θαη
ασηά ποσ ζτεηίδοληαη κε ηα αλζρώπηλα δηθαηώκαηα απαζτοιούλ ηελ UBS θαη παροσζηάδεη ηελ
περηβαιιοληοιογηθή θαη θοηλφληθή ηες δέζκεσζε.

Μπορείηε λα κας περηγράυεηε κε ζσληοκία
ηί ζεκαίλεη «Εηαηρηθή Υπεσζσλόηεηα» γηα
ηελ UBS;
Η δέζκεπζή καο αθνξά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ νκίινπ καο θαη ηωλ εξγαδνκέλωλ καο.
Πεξηιακβάλεη ηε κείωζε ηωλ εθπνκπώλ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηελ ελζάξξπλζε ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ηε
ζπκκεηνρή ζηα
θνηλωληθά
δξώκελα
θαη
γεληθόηεξα ηελ ππεπζπλόηεηα ζηε δηαρείξηζε
ηεο εθνδηαζηηθήο καο αιπζίδαο. Η ζπκκεηνρή
καο
ζε
θνηλωληθά
θαη
εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, όπνπ έρνπκε κία καθξόρξνλε θαη
απνδεδεηγκέλε ζπκβνιή, είλαη ην θιεηδί γη’ απηό
πνπ ζεωξνύκε «ππεύζπλε ηξαπεδηθή». Οη
εηαηξηθέο πξαθηηθέο ρξεκαηνδόηεζεο θαζώο θαη
νη ηνπνζεηήζεηο ζε βηώζηκεο επελδύζεηο, θαηόπηλ
εληαηηθήο έξεπλαο, είλαη νη ηνκείο όπνπ ζαλ
ρξεκαηνπηζηωηηθό
ίδξπκα
έρνπκε
ηελ
κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα είκαζηε κία «force
for good» εηαηξεία.
Γηαηί ηα ζέκαηα ποσ αθορούλ ηο
περηβάιιολ θαη ηα αλζρώπηλα δηθαηώκαηα
είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ UBS;
Πηζηεύνπκε όηη ην λα εθπιεξώλνπκε ηηο
ππνρξεώζεηο
καο
ωο
έλαο
ππεύζπλνο
«εηαηξηθόο» πνιίηεο θαη ην λα αληαπνθξηλόκαζηε
ζηηο πξνζδνθίεο ηωλ κεηόρωλ καο ζε ζρέζε κε
ην πώο ζπκπεξηθεξόκαζηε ζην πεξηβάιινλ,
αιιά θαη ην πώο αληηκεηωπίδνπκε ηα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα, δελ είλαη κόλν ε ζωζηή επηινγή,
αιιά ε έμππλε επηινγή. Εθηεινύκε ηηο
δξαζηεξηόηεηέο καο θαηά έλαλ βηώζηκν ηξόπν
γηαηί απηό είλαη πξνο όθεινο ηωλ πειαηώλ καο,
ηεο εηαηξείαο καο θαη ηνπ θνηλωληθνύ ζπλόινπ.
Με
ην
λα
ζπκπεξηιακβάλνπκε
ηηο
πεξηβαιινληνινγηθέο θαη θνηλωληθέο καο ζέζεηο
ζηνλ ζηξαηεγηθό καο ζρεδηαζκό, ζηνλ ηξόπν
δηαρείξηζεο θηλδύλνπ θαη ζηα πξνϊόληα θαη ηηο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε ζηνπο πειάηεο

καο, απμάλνπκε ηηο επηρεηξεκαηηθέο καο
δξαζηεξηόηεηεο, εληζρύνπκε ηελ θήκε καο θαη
ζηνρεύνπκε ζηελ κειινληηθή αλάπηπμε.
Ποηά ήηαλ ηα επηηεύγκαηα ηες UBS ηο 2011
ζε ζτέζε κε ηο περηβάιιολ θαη ηα
αλζρώπηλα δηθαηώκαηα;
Σην ηέινο ηνπ πξνεγνύκελνπ ρξόλνπ, ζέζακε
ζε εθαξκνγή κία πξωηνβνπιία γηα βηώζηκεο θαη
ζε βάζε αμηώλ επελδύζεηο, ε νπνία δίλεη ηελ
δπλαηόηεηα ζηνπο πειάηεο καο λα επηιέμνπλ ηηο
επελδύζεηο ηνπο αλάινγα κε ηηο πξνζωπηθέο
ηνπο εζηθέο αμίεο. Είλαη κία επελδπηηθή
πξνζέγγηζε πνπ ζηνρεύεη όρη κόλν ζηελ
επίηεπμε κίαο νηθνλνκηθήο απόδνζεο, αιιά κάο
βνεζάεη ζην λα ηνπνζεηεζνύκε ζε κία εγεηηθή
ζέζε
ζηνλ
ηνκέα
ηεο
επελδπηηθήο
ππεπζπλόηεηαο.
Επηπιένλ, ην εμεηδηθεπκέλν ηκήκα αλάιπζεο, ην
νπνίν εζηηάδεη ζε κία ζεηξά από ζέκαηα ζρεηηθά
κε ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλωλία θαη ηελ
δηαθπβέξλεζε, θαηέιαβε κία από ηηο πξώηεο
ζέζεηο γηα ην 2011 ζηελ έξεπλα ηεο Thomson
Reuters Extel and UKSIF.
Ποηές είλαη οη προηεραηόηεηες ηες UBS γηα
ηο 2012 ζε ζτέζε κε ηελ ζέζε ηες
απέλαληη ζηο περηβάιιολ;
Μία από ηηο βαζηθέο καο πξνηεξαηόηεηεο είλαη λα
αλαλεώζνπκε ηελ ζηξαηεγηθή καο ζην ζέκα ηωλ
θιηκαηηθώλ αιιαγώλ. Τν πξόγξακκά καο, πνπ
μεθίλεζε ην 2006 θαη ιήγεη ην 2012, ζηνρεύεη
ζηελ κείωζε ηωλ εθπνκπώλ καο ζε δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα θαηά 40% ζε ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα
ηνπ 2004. Έρνπκε ήδε επηηύρεη κία κείωζε ηεο
ηάμεο ηνπ 39% θαη είκαζηε πεπεηζκέλνη όηη πνιύ
ζύληνκα ζα αγγίμνπκε ηνλ ζηόρν ηνπ 40% γηα
ην 2012.
Τν 2012 ζα επαλαθαζνξίζνπκε ηελ θιηκαηηθή
καο ζηξαηεγηθή γηα ηα επόκελα ρξόληα.

Η UBS AG είλαη έλαο εγεηηθόο όκηινο ζηνλ ηνκέα ηωλ δηεζλώλ ρξεκαηνπηζηωηηθώλ ππεξεζηώλ, πξνζθέξνληαο
ππεξεζίεο Wealth Management, ζε θπζηθά πξόζωπα θαη ζεζκηθνύο επελδπηέο. Η UBS έρεη έδξα ζηελ Ειβεηία θαη
ιεηηνπξγεί κε βάζε ην Ειβεηηθό Δίθαην. Δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζόηεξεο από 50 ρώξεο θαη ζε όια ηα κεγάια
ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα. Η UBS AG Switzerland θαζώο θαη ην Γξαθείν Αληηπξνζωπείαο ηεο ζηελ Ειιάδα δελ έρνπλ
άδεηα από ηηο Ειιεληθέο αξρέο λα ιεηηνπξγνύλ ωο ηξάπεδεο/ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα θαη δελ πξνζθέξνπλ
ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζηελ Ειιάδα. Σπλεπώο, ε UBS πξνζθέξεη ηηο αλωηέξω ππεξεζίεο κόλν
από ηα ππνθαηαζηήκαηά ηεο εθηόο Ειιάδνο.
Γξαθείν Αληηπξνζωπείαο ηεο UBS
Λεωθ. Κεθηζίαο 342 & Εζληθήο Αληηζηάζεωο
154 51 Νέν Ψπρηθό Τει. 210-67.52.100
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Απολογισμοί Εταιρικής Κοινωνικής Εσθύνης: Σκοπός και
Προκλήσεις
Δξ. Γηώηα Πάζηξα, FAIA(Acad)
Εληεηαικέλε Επίθνπξνο Καζεγήηξηα Λνγηζηηθήο
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Τν ζπλερώο απμαλόκελν
ελδηαθέξνλ
γηα
ηελ
Εηαηξηθή
Κνηλσληθή
Επζύλε (ΕΚΕ) πξνέξρεηαη
από ηνλ δηάινγν ζρεηηθά
κε ην ξόιν ησλ εηαηξηώλ
ζην θνηλσληθό ζύλνιν θαη
ηελ απμαλόκελα απνδεθηή άπνςε όηη ν ξόινο
ησλ
εηαηξηώλ
δελ
πεξηνξίδεηαη θαη δελ ζα έπξεπε λα πεξηνξίδεηαη ζηελ
εμππεξέηεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπο
απέλαληη ζηνπο κεηόρνπο, αιιά δηεπξύλεηαη θαη αθνξά
ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζε όινπο ηνπο ζπκκέηνρνπο
(stakeholders).
Οη
θνηλσληθνί
απνινγηζκνί
εμππεξεηνύλ
ηελ
επηθνηλσλία ηνπ δηεπξπκέλνπ απηνύ ξόινπ ησλ
εηαηξηώλ. Ελώ ζην παξειζόλ ε θάζε εηαηξία όθεηιε λα
εθδίδεη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο, νη νπνίεο επηθεληξώλνληαη
ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ, γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ κεηόρσλ, όιν θαη πεξηζζόηεξεο
εηαηξίεο
εζεινληηθά
δεκνζηεύνπλ
θνηλσληθνύο
απνινγηζκνύο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ θαη αηηηνινγνύλ
νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία θαη
πξαθηηθέο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ επξύηεξνπ
θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Οη απνινγηζκνί πεξηιακβάλνπλ
ηόζν ην απνινγηζηηθό κέξνο ησλ πξαθηηθώλ ηεο
εηαηξίαο, όζν θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηξαηεγηθή, ην
ζρεδηαζκό, θαη ηνπο κειινληηθνύο ζηόρνπο ηεο
εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο
δξαζηεξηόηεηεο.
Σε απηό ην πιαίζην, νη θνηλσληθνί απνινγηζκνί
βνεζνύλ ηελ εηαηξία λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο
ζπκκέηνρνπο θαη ζπλεπώο, δηεπξύλνπλ ην βαζκό
ινγνδνζίαο (accountability) ηεο εηαηξίαο απέλαληη ζην
επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν.
Πνηεο είλαη όκσο
πξνθιήζεηο
ζηε
απνινγηζκώλ;

κεξηθέο από ηηο
δεκηνπξγία
ησλ

κεγαιύηεξεο
θνηλσληθώλ

1)Η ύπαξμε δηαθόξσλ πιαηζίσλ θαη πξνηύπσλ
ζύληαμεο ησλ απνινγηζκώλ εηζάγεη έλαλ βαζκό
πνιππινθόηεηαο ηόζν ζηε δνκή, όζν θαη ζην βαζκό
πιεξνθνξίαο πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί. Αλ
θαη πνιινί από ηνπο νξγαληζκνύο πνπ ζρεδηάδνπλ ηα
πιαίζηα θαη πξόηππα αμηνιόγεζεο ηεο ΕΚΕ (γηα
παξάδεηγκα: Global Reporting Initiative, AccountAbility
θαη άιινη) ζπλεξγάδνληαη θαη πξνζπαζνύλ λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλό πιαίζην αμηνιόγεζεο ηεο
ΕΚΕ, απέρνπκε πνιύ από ηελ ηππνπνίεζε ηνπ
πιαηζίνπ ζπγγξαθήο ησλ απνινγηζκώλ. Επνκέλσο,
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο θαη εξσηήκαηα,
a)γηα ηε δνκή πνπ ζα βνεζνύζε ηελ θαιύηεξε
παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηώλ
b)γηα ην πόζεο πιεξνθνξίεο είλαη αξθεηέο θαη
ρξήζηκεο γηα ηνπο ζπκκέηνρνπο

c)γηα ην πνηνη θαη πόζνη δείθηεο κέηξεζεο δηαθόξσλ
πηπρώλ ηεο θνηλσληθήο απόδνζεο είλαη αξθεηνί,
θαηαλνεηνί θαη ρξήζηκνη
2)Η πιεζώξα νξηζκώλ ΕΚΕ, ηξόπσλ κέηξεζεο ηεο
απόδνζεο ηεο ΕΚΕ, θαζώο θαη ζύληαμεο ησλ
απνινγηζκώλ δεκηνπξγνύλ αβεβαηόηεηα θπξίσο γηα
εηαηξίεο
πνπ
επηζπκνύλ
λα
δεκηνπξγήζνπλ
θνηλσληθνύο
απνινγηζκνύο
γηα
πξώηε
θνξά,
εληείλνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκό γηα ηελ θαηάιιειε
κνξθή ηνπ θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ πνπ ζα επηηξέπεη
κειινληηθά ηόζν ηνλ ελαξκνληζκό ηνπ απνινγηζκνύ
κε ηελ απμαλόκελε δξάζε ΕΚΕ, θαζώο θαη ηε
δηαρξνληθή ζύγθξηζε ησλ απνινγηζκώλ ηεο εηαηξίαο.
Η ζύγθξηζε απηή είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη ζε θάζε
θνηλσληθό απνινγηζκό ώζηε λα κπνξεί ε εηαηξία θαη νη
ζπκκέηνρνη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξόνδo.
3)Τν θόζηνο δεκηνπξγίαο θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ
είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζπρλόηεηα
θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ απνινγηζκνύ. Τν θόζηνο απηό
πεξηιακβάλεη ηόζν ην θόζηνο δεκηνπξγίαο ηνπ
απνινγηζκνύ όζν θαη ην θόζηνο πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ ηα νπνία παξέρνπλ ζηελ εηαηξία έγθαηξα
ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο δείθηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα
ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ απνινγηζκό.
4)Ο ζπγθεξαζκόο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΕΚΕ κε ηελ
ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή θαη θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο
εηαηξίαο είλαη κηα αθόκα πξόθιεζε γηα πνιιέο εηαηξίεο.
Έλαο απνινγηζκόο ΕΚΕ εθθξάδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο
εηαηξίαο θαη ηηο εθθξάζεηο απηήο κέζσ ησλ θνηλσληθώλ
θαη πεξηβαιινληηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
Όζν
θαιύηεξα ζπλπθαζκέλε είλαη ε ΕΚΕ ηεο εηαηξίαο κε
ηελ επξύηεξε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, ηόζν πην
θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή ε ΕΚΕ θαη ηόζν πην
ιεηηνπξγηθόο, ζρεηηθόο θαη αθξηβήο ν θνηλσληθόο
απνινγηζκόο.
Σηελ Ειιάδα δηαξθώο απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ
θνηλσληθώλ απνινγηζκώλ. Κάπνηνη από απηνύο είλαη
ζε πξώηκα επίπεδα, ελώ άιινη είλαη ηδηαίηεξα
αλαπηπγκέλνη θαη απνηεινύλ παξαδείγκαηα πξνο
κίκεζε. Επίζεο ππάξρνπλ νξγαληζκνί πξνώζεζεο ηεο
ΕΚΕ θαη / ή αμηνιόγεζεο θνηλσληθώλ απνινγηζκώλ,
όπσο ην Ειιεληθό Δίθηπν γηα ηελ Εηαηξηθή Κνηλσληθή
Επζύλε κε ην εξγαιείν απηνδηάγλσζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ΕΚΕ .Οη πξσηνβνπιίεο απηέο
πξνάγνπλ ηόζν ηελ ΕΚΕ όζν θαη ηε δεκηνπξγία θαη
αμηνιόγεζε ησλ θνηλσληθώλ απνινγηζκώλ.
Τόζν ε ΕΚΕ όζν θαη νη θνηλσληθνί απνινγηζκνί είλαη
ηδηαίηεξεο ζεκαληηθόηεηαο γηα ηελ πξόνδν, επκάξεηα
θαη αλάπηπμε ηόζν ησλ εηαηξηώλ όζν θαη ηνπ
επξύηεξνπ
θνηλσληθνύ
ζπλόινπ,
ηδηαίηεξα
ζε
πεξηόδνπο θξίζεο όπσο απηή πνπ δηαλύνπκε θαη νη
πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνζαθήληζε ησλ πξνθιήζεσλ
θαη ησλ πξαθηηθώλ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη απόδνζή ηνπο.
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Η ΕΚΕ σο κηα επξσπατθή πνιηηηθή θαη
αλαπηπμηαθή πξνηεξαηόηεηα ζπλδεδεκέλε
κε ην επξσπατθό κνληέιν αλάπηπμεο
(αληαγσληζηηθόηεηα, αλάπηπμε, θνηλσληθή
ζπλνρή) επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζηελ επνρή
ηεο θξίζεο.
Από ην 2001 πνπ μεθίλεζε ζπζηεκαηηθά ε
πξνώζεζε ηεο ΕΚΕ ηόζν ζηε ρώξα καο ζην
πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ θαη
πξνηεξαηνηήησλ όζν θαη κε ηελ ελδπλάκσζε δηεζλώο
ηνπ “θηλήκαηνο ηεο ΕΚΕ” παξαθνινπζήζακε
ηελ
δηάρπζε ηεο ζηηο θνηλσλίεο θαη ηηο αγνξέο, ηηο
απμεκέλεο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηώλ ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ ελδπλάκσζε ησλ αμηώλ θαη ησλ πξαθηηθώλ ηεο
δηαθάλεηαο, ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, ησλ λέσλ
κνληέισλ
θνηλσληθήο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο,
ηεο
ππεύζπλεο θαηαλάισζεο, ζπλδεδεκέλσλ κε ηηο αξρέο
ηεο βησζηκόηεηαο κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο
ελέξγεηαο, ηεο αλάπηπμεο ησλ πόιεσλ θαη ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ.
Σε όιε απηή ηελ πεξίνδν, πεξίνδνο έληνλεο
θηλεηηθόηεηαο θαη επηθνηλσλίαο πξνγξακκάησλ θαη
πνιηηηθώλ ΕΚΕ, δεκηνπξγίαο δεηθηώλ αμηνιόγεζεο,
δηαθάλεηαο, δεκόζηαο ινγνδνζίαο κέζσ ησλ εηαηξηθώλ
θνηλσληθώλ απνινγηζκώλ, κεγαιύηεξνπ ειέγρνπ θαη
ζπδήηεζεο κέζα από ηα social media, θαζηέξσζεο
βξαβείσλ ππεύζπλεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ζπλεδξίσλ,
δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ, ε ζρέζε εκπηζηνζύλεο κεηαμύ
θνηλσλίαο θαη επηρεηξήζεσλ ήηαλ ζε κηα δηαξθή
δηαπξαγκάηεπζε.

επηρεηξεκαηηθόηεηαο-κε
ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηνπο πεηξακαηηζκνύο θαη ηηο
θαηλνηνκίεο ησλ startups- όπνπ ε
έκθαζε
είλαη
ζηε
δεκηνπξγία
επηρεηξήζεσλ πνπ επηιύνπλ θάπνην
ζεκαληηθό
πξόβιεκα
ηαπηόρξνλα
κέζα ζηελ αγνξά, ζηελ θνηλσλία, ην
πεξηβάιινλ. Εδώ έρνπκε λα θάλνπκε
κε κηα δηαθνξεηηθή ζύιιεςε. Η
θνηλσληθή επζύλε (ΕΚΕ) ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη
κηα εμσηεξηθή επηβνιή (ηεο θνηλσλίαο, ησλ
ξπζκηζηηθώλ αξρώλ,) δελ είλαη (θπξίσο) κηα γξακκή
άκπλαο ζηηο θξίζεηο. Κπξίσο απνηειεί πεδίν- πξόθιεζε
δεκηνπξγηθόηεηαο,
επηρεηξεκαηηθήο
θνηλσληθήο
θαηλνηνκίαο. Εδώ ζπλαληάκε ηνλ Michel Porter πνπ
καδί κε ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ Kramer πξνηείλνπλ ηνλ
όξν “Shared Values” έλαληη ηεο ΕΚΕ γηα λα
πξνζδηνξίζνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ νηθνλνκηθώλθνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ αμηώλ ζηελ θαξδηά
ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ
πξντόλησλ ,αγνξώλ, ηεο ίδηαο ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο,
ζηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκό
ηεο
παξαγσγηθόηεηαο θαη ζηε δεκηνπξγία ελάξεησλ
νηθνλνκηθώλ-θνηλσληθώλ θύθισλ.
Απηή ηελ έλλνηα ησλ θνηλώλ, κνηξαζκέλσλ αμηώλάιισζηε ζήκεξα κηιάκε γηα ηελ δηθηπσκέλε νηθνλνκία
ηνπ κνηξάζκαηνο (sharing economy) ηε ζπλαληάκε θαη
ζην λέν νξηζκό ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο γηα ηελ
ΕΚΕ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ πεξίνδν
2011-2014. Σε απηό ην λέν εγρείξεκα νξηζκνύ, ε ΕΚΕ
ζεκαηνδνηεί ηελ επζύλε ησλ επηρεηξήζεσλ θπξίσο σο
πξνο ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ε
δξαζηεξηόηεηα ηνπο ζηελ θνηλσλία. Σηελ αλαλεσκέλε
απηή ζηξαηεγηθή ν ζηόρνο είλαη “ ε κεγηζηνπνίεζε ηεο
δεκηνπξγίαο θνηλήο(shared) αμίαο, ε ελζάξξπλζε ησλ
επηρεηξήζεσλ λα πηνζεηήζνπλ καθξνρξόληα θαη
ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ζηελ ΕΚΕ, λα δηεξεπλήζνπλ
επθαηξίεο γηα λα αλαπηύμνπλ θαηλνηόκα πξντόληα,
ππεξεζίεο θαη επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη λα
ζπκβάιινπλ
ζηελ
θνηλσληθή
επεκεξία
θαη
δεκηνπξγήζνπλ
πςειήο
πνηόηεηαο
θαη
πην
παξαγσγηθέο ζέζεηο εξγαζίαο”.

Οη πνιίηεο είδαλ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο
ΕΚΕ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ελδηαθέξνλ αιιά θαη
ζθεπηηθηζκό. Αξθεηνί επηβξάβεπζαλ έκπξαθηα κε ηηο
αγνξέο ηνπο θαη κε ηελ πξνζπκία ηνπο λα κηιήζνπλ
ζεηηθά γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο πνπ έθξηλαλ όηη
είλαη “θνηλσληθά ππεύζπλεο” θαη λα κελ κείλνπλ κόλν
ζηελ- δηαδεδνκέλε- επηινγή ηεο “ηηκσξίαο” (δειαδή
λα κελ αγνξάζνπλ ή /θαη λα κηιήζνπλ αξλεηηθά ) γηα
όζα πξντόληα ή ππεξεζίεο αμηνινγνύλ σο “αλεύζπλα”
(εδώ ζαο παξαπέκπσ ζηηο εηήζηεο έξεπλεο γηα ηελ ΕΚΕ
θαη ηελ Υπεύζπλε Καηαλάισζε ηνπ πνπ δηεμάγεη θάζε
ρξόλν ην Ιλζηηηνύην Επηθνηλσλίαο ζε ζπλεξγαζία κε
ην Πάληεην Παλεπηζηήκην, ηελ MRB θαη ηε Globescan).
Παξόια απηά ε ζρέζε εκπηζηνζύλεο δελ είρε
εδξαησζεί. Ήηαλ δεηνύκελν. Πην ελδηαθέξνπζα εμέιημε
ήηαλ ε ελδπλάκσζε ησλ αμηώλ θαη ησλ πξαθηηθώλ ηεο
ππεύζπλεο θαηαλάισζεο πνπ νπζηαζηηθά ήηαλ κηα
ζεκαληηθή έλδεημε θνηλσληθήο αιιαγήο από ηα θάησ
παξά ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο όηη, ηδηαίηεξα ζηε ρώξα
καο. δελ ππάξρεη θαηαλαισηηθή-πνιηηηθή ζπλείδεζε.

Θα θιείζσ απηό ην ζεκείσκα, ππνζηεξίδνληαο όηη ε
έλλνηα ηεο ππεπζπλόηεηαο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκόο
ησλ θνηλώλ αμηώλ πνπ ζα κνηξαζηνύκε ζε όια ηα
πεδία, νη πξαθηηθέο, νη ζεζκνί, νη θνηλσληθέο
ζπκπεξηθνξέο, νη επηκέξνπο κηθξέο θαη κεγάιεο
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπκε (θαη άξα νη αμίεο πνπ ηεο
δηέπνπλ θαη άξα ηα νθέιε, νη ζπλέπεηεο θαη ηα ξίζθα
πνπ αλαιακβάλνπκε) είλαη ε πξόθιεζε ηεο επνρήο
καο θαη ηεο ζπγθπξίαο πνπ δεκηνπξγνύκε.

Τν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη ζήκεξα, αλ ε θξίζε
(νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, κνληέινπ αλάπηπμεο, αμηώλ,
δηαρείξηζεο ηνπ κέιινληνο ζε πιαλεηηθό επίπεδν)
απνηειεί κηα επθαηξία γηα αθύπληζε, ζα έιεγα όηη ε
έλλνηα ηεο αθύπληζεο είλαη κέξνο ηεο απάληεζεο.
Κπξίσο είλαη πεξίνδνο δεκηνπξγηθώλ αλαηξνπώλ θαη
πεηξακαηηζκώλ ζε όιν ην θάζκα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
νηθνλνκίαο.

Η ΕΚΕ έθαλε έλα πξώην αιιά αξθεηά δηζηαθηηθό θαη
αηειέο βήκα ζηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ νξίσλ
θαη ζηε ζπλάληεζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ κε ηελ
αγνξά. Σήκεξα, ζηελ νηθνλνκία ησλ δηθηύσλ θαη ηνπ
κνηξάζκαηνο, παξαθνινπζνύκε θαη θπξίσο, ειπίδσ,
ζπκκεηέρνπκε ζηε δεκηνπξγία λέσλ κνληέισλ
νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο, ηεο
εθπαίδεπζεο.

Δηεζλώο αιιά θαη ζηε ρώξα καο παλεπηζηήκηα θαη
επηρεηξεκαηηθόο ηνκέαο αλαδεηνύλ λέα κνληέια

Business in not as usual anymore.

Γέθπξα Επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ Επηρεηξήζεσλ θαη ηεο Κνηλσλίαο | www.csringreece.gr
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
■ Θέλεις να μην πληρώνεις τη ΔΕΗ;
■ Θέλεις να έχεις στην τσέπη σου κάθε
μήνα μια σοβαρή οικονομική ενίσχυση;
■ Θέλεις να αναμορφώσεις το σπίτι σου
χωρίς να ξοδέψεις ούτε ένα ευρώ;

Η ΟΙΚΟΕΝ, μέλος του ομίλου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
του ΠΑΚΟΕ έχει τη λύση
Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. Τώρα μπορείτε να βάλετε το φωτοβολταϊκό
σας σύστημα να πληρώσει την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση
της κατοικίας σας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ
ΤΗΛ. 210 8100805, 210 8101609, email:

oikosystima@pakoe.gr,
www.ecoen.gr
Θα σας εξηγήσουμε αναλυτικά πώς μπορείτε
να καλύψετε έως και το 100% της επένδυσής σας εξασφαλίζοντας
ένα μηνιαίο εισόδημα από 100 μέχρι 400 ευρώ

“I paint the borderlines of happiness”

“I paint to express myself, and to create a sense of personal freedom and
space. I observe the visible, and present my own reality. Despite the
constraints of the canvas, which allow me only two dimensions to work
with, I am still able to create horizons that open up spaces, full of
enchantment. I lose myself in the adventure of painting, among the ideas
and pathways that my imagination summons up for me.
The adventure is self-knowledge, and I am always hungry to know more,
and to paint more….The colors and the strong light are aspects of my
preoccupations. When I paint, I ignore the edges of the canvas extending
beyond it onto the wall or the floor. I have an obsession for fitting
everything into the work, even myself. I want to feel that I am in the
picture, an actual part of it.
This for me is a truly liberating experience. The unique qualities of
freedom, and the freedom associated with rhythm and breathing are
contrasts that provide my painting with a source of energy. Each piece of
work is a new adventure with an ending that cannot be anticipated”
Maria Filopoulou
Maria Filopoulou, the famous Greek painter, is born in 1964 in Athens. She studied painting in Paris at
the “Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts” under Leonardo Cremonini, during the period 19841988. Continued with postgraduate studies at the same school, with a scholarship of the French
Government, during the period 1988-1989 (lithography under Αbraham Hadad). Her works are to be
found in the National Gallery, in the Greek Parliament, and in private museums and collections in
Greece and abroad. She has received several awards and recognitions for her work
www.mariafilopoulou.com
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Robin Edme

Senior Advisor Responsible Finance
French Ministry of Ecology, Sustainable Development,
Transport and Housing

Born in October 1956, Robin Edme has recently joined the French Ministry of Ecology, Sustainable
Development, Transport and Housing as Senior Advisor Responsible Finance to the Commissioner
General in charge of sustainable development. Prior to that position, he was the Managing the founding
Partner of Maqassar, a pioneer Executive CSR & SRI consulting company. He is one of the founders of
the Forum pour l’Investissement Responsable (French Social Investment Forum) for which he served as
President from July 2003 to December 2010. He is also one of the founders of Eurosif where he served
as President from February 2004 to July 2009, and Vice-President in charge of European Affairs from
July 2009 to March 2011. He has been appointed as Member of the Technical Advisory Committee of the
GRI for 3 years, starting September 1st, 2011.
In between, Robin spent most of his career as Visiting Professor in Strategy and CSR at Agro-ParisTech
–the leading French “Grande École” in agronomics–, and as a strategy and management consultant in
international consulting companies where he worked, at top management levels, on several
international assignments covering various fields such as strategy definition & implementation, company
and intangible assets valuation, corporate culture audits, management of change and management
control systems. He started his career as Head of the International Affairs Bureau of the Agro-business
division of the Ministry of Agriculture; during that period he was appointed as Task Force Secretary to
the President of the Agribusiness Industry Strategy Group of the French Ministry of the Plan and
Investigator of the French Fair Trade Commission.
Robin EDME has graduated from ENA and holds an MBA from HEC Business School; he also graduated
from IEP Paris, holds a Masters in Public Law (Paris XI-Sceaux) and a Doctorate Degree in Industrial
Policy (Paris IX-Dauphine).
He is today a recognised European expert for his capacity to tackle complex and “hot” CSR and SRI
issues; he developed strong Advocacy and lobbying expertise to national & European / EU public
authorities (in particular in the fields of SRI, CSR reporting, cross-border voting rights, climate change
financial tools and Human rights).
He is currently:
- Member of the Qualified Personalities College of the French Institute of Board Members (IFA
/ Institut Français des Administrateurs) [since 2008] ;
- Board Member of European Partners for the Environment (EPE) [since May 2010];
Member of the Task Force “Rethinking Asset Management” (CEPS / ECMI).
He also currently makes lectures on advanced CSR & SRI issues for several universities, and European
actors of the financial industry.

PUBLICATIONS
-

In process: a book on SRI + a book on integrated corporate reporting.
Pour une Semaine européenne de l’ISR (Interview Les Échos-Investir, 9 octobre 2010)
Finance éthique, comment la rendre plus transparente ? [Terra Economica, October 4th, 2010]
CorDial : un outil original de dialogue Investisseurs-Émetteurs [Interview La Bourse et la Vie.com, April 15th, 2010]
La crise des subprimes, un exemple de pratique socialement irresponsable [Propos recueillis par Imen Hazgui, easybourse –
June 20th, 2008]
ISR, une avancée à pas de géant (Analyse financière N° 24, July-September 2007)
La notion de performance globale a-t-elle un sens ? [i-thos, in Section « Back to basics », N° 4 - October 2004]
Équipes autonomes et Développement Durable : deux démarches en résonance ? [En collaboration avec G. Lippman, in Le
Journal de la Logistique, N° 18 – Sept. 2004]
L’EuroSIF prône la transparence pour l'ensemble des OPCVM [Interview in Éthique & Vie des Affaires N° 18 – May 2004,p12
12]
Les principaux référentiels du secteur financier [i-thos, in Section « Back to basics », N° 2 – April 2004]
Cutting the Gordian knot: the banks are entangled in the mesh of their international environmental commitments [IDDRI,
March 16th, 2004]
Les valeurs qui se comptent et celles qui s’apprécient, in Les Nouveaux Utopistes du Développement Durable, Éditions
Autrement – Coll. Mutations, August 2002 ;
Principales approches et référentiels de RSE en « concurrence » : en quoi et comment l’Investissement Socialement
Responsable entre en résonance et quelles sont ses perspectives ?, Études & Documents de l’ANACT – Special Edition on
CSR, January 2003.

Γέυςπα Επικοινωνίαρ μεταξύ των Επισειπήσεων και τηρ Κοινωνίαρ | www.csringreece.gr
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Θωκάο Αλδξνπιάθεο
Γηεπζπληήο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο Οκίινπ
S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά
Ν Θσκάο Αλδξνπιάθεο ζπνχδαζε Σεκηθφο Κεραληθφο ζην Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν (Δ.Κ.Ξ.) θαη
έρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν (MSc in Management Science) ζηελ Δπηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο θαη ζηελ
Ξξνρσξεκέλε Σεκηθή Κεραληθή (MSc in Advanced Chemical Engineering) απφ ην Imperial College ηνπ
Ινλδίλνπ. Δξγάδεηαη ζηελ S&B απφ ην 1991. Ξξηλ αλαιάβεη ηε λεντδξπζείζα Γηεχζπλζε Βηψζηκεο
Αλάπηπμεο δηαηέιεζε, κεηαμχ άιισλ, Γεληθφο Γηεπζπληήο Θιάδνπ Ξεξιίηε θαη Θιάδνπ Βσμίηε & Otavi.

Σδέλε Βαξβαγηάλλε
Τπεύζπλε Δμεύξεζεο Πόξωλ, Δπηθνηλωλίαο
θαη Δζεινληηζκνύ
Σν Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ

Κεηά απφ 20 ρξφληα ζηελ Γηεχζπλζε Marketing & Ξσιήζεσλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ θαηαλαισηηθψλ
brands, απνθάζηζα λα θαηαζέζσ ηελ γλψζε θαη ηελ εκπεηξία απηή ζηελ ππεξεζία ηνπ θνηλσληθνχ
νθέινπο, ππνζηεξίδνληαο ην έξγν ηνπ Νξγαληζκνχ «Ρν Σακφγειν ηνπ Ξαηδηνχ»
Μεθίλεζα ζπνπδάδνληαο Marketing Management ζην American College of Greece θαη έρηηζα ηηο πξψηεο
ζηέξεεο επαγγεικαηηθέο κνπ βάζεηο ζην ηκήκα Ξσιήζεσλ ηεο Procter & Gamble Hellas.
Γηα ηα επφκελα 7 ρξφληα σο Group Account Manager ζηελ AC Nielsen Hellas, κέζα απφ κηα πιεζψξα
πνηνηηθψλ & πνζνηηθψλ εξεπλψλ, κειέηεζα ηελ θαηαλαισηηθή ςπρνινγία θαη ηηο αγνξαζηηθέο
ζπκπεξηθνξέο θαη αλέιπζα ηελ απνδνηηθφηεηα ζηξαηεγηθψλ marketing & επηθνηλσλίαο πνιιψλ
πξντφλησλ & ππεξεζηψλ.
Έβαια ζε εθαξκνγή ηηο γλψζεηο απηέο, αλαιακβάλνληαο ηελ δηεχζπλζε Marketing FMCG πξντφλησλ
(Bonne Maman. Heinz, Tsakiris chips)
Ππκπιήξσζα ηελ εκπεηξία κνπ ζην εκπνξηθφ δίπηπρν, αλαιακβάλνληαο ζηελ Kodak Διιάδνο ηελ
δηεχζπλζε Ξσιήζεσλ ζηα κε θσηνγξαθηθά θαλάιηα (Hyper Markets, Consumer Electronics, etc) θαη
κεηά αλέιαβα ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ.
Κε ην πέξαο ησλ Αγψλσλ αλέιαβα ηελ δηεχζπλζε Marketing Kodak consumer, ζηελ Διιάδα, ηελ Κ.
Αλαηνιή & ηελ Αθξηθή θαη κεηά απφ 7 ζπλνιηθά ρξφληα, αλέιαβα ηελ δηεχζπλζε Marketing &
Communications ηνπ consumer digital printing at Retail γηα ηελ Δπξψπε, Κ. Αλαηνιή & Αθξηθή.
Δίρα ηελ ραξά λα απνζπάζσ Distinction ζηηο ζπνπδέο κνπ, 1st EFIE Award γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή
θακπάληα PR ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ Αζήλα 2004, ην ξεθφξ Guinness γηα ηε πην κεγάιε θσηνγξαθηθή
έθζεζε (κέξνο ηεο ελεξγνπνίεζεο ζην πξφγξακκα ησλ Ν.Α.)

Κωλζηαληίλα Βηηωξάηνπ
πλήγνξνο ηνπ Πειάηε
Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

Η Κωλζηαληίλα Βηηωξάηνπ, ‘πλήγνξνο ηνπ Πειάηε’ ηεο ΔΣΔ από ηνλ Μάξηην 2012, είλαη
θάηνρνο πηπρίνπ (Bsc) Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ απφ ην Deree College κε εμεηδίθεπζε ζην Marketing
Management θαη κεηαπηπρηαθνχ (MSc) απφ ην Troy State University (ΖΞΑ) ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.
Γηαζέηεη 28 ρξφληα εκπεηξίαο ζηελ Ρξαπεδηθή Αγνξά ζε δηάθνξεο επηηειηθέο θαη δηεπζπληηθέο ζρέζεηο:
(2008-2012): Δπηθεθαιήο Γηεζλνχο Ιηαληθήο Ρξαπεδηθήο ΔΡΔ (δεκηνπξγία - δηαρείξηζε
πξντφλησλ /παξαθνινχζεζε δηθηχσλ πσιήζεσλ ζπγαηξηθψλ ηξαπεδψλ ΛΑ Δπξψπεο, Θχπξνπ,
Αηγχπηνπ)
Γέθπξα Δπηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Θνηλσλίαο | www.csringreece.gr
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(2002-2007): Γεληθή Γηεπζχληξηα Δζλνθάξηαο - Δ.Α.Δ.Γ.Ν. (ζπγαηξηθήο Νκίινπ ΔΡΔ), σο
ππεχζπλε δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ θαξηψλ.
(1992-2002): ςειφβαζκν Πηέιερνο Ιηαληθήο Ρξαπεδηθήο & Σξεκαηνδνηηθψλ Κηζζψζεσλ
Νιιαλδηθήο ηξάπεδαο ABN AMRO Bank NV.
(1990-1992): Γηεπζχληξηα Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ζηελ „Δζληθή Lyonnais Ιίδηλγθ‟.
(1985-1990): Πηέιερνο Θαηαζηεκάησλ American Express θαη Merchants National Bank &
Trust Company.
Γηεηέιεζε κέινο ησλ Δπνπηηθψλ Ππκβνπιίσλ ηεο ΔΡΔ ζηελ Αιβαλία & Αίγππην, ηεο Mastercard Europe
Board, ηεο Mastercard Subregional Board θαη ηνπ Γ.Π. ησλ εηαηξηψλ Action Plan θαη Lykos Paperless
Solutions.

εξαθείκ Ι. Ιωαλλίδεο
πληνληζηήο Γηεπζπληήο Αζθάιεηαο Πνηόηεηαο
θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο
ΓΔΦΑ Α.Δ.

Φπζηθφο (παλεπηζηήκην Ξαηξψλ)-Δηδ. ΘβαληνΚεραληθή.
Δκπεηξνγλψκνλαο & Αμηνινγεηήο Φνξέσλ Ξηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο
Γηαπίζηεπζεο Δ.Π.Γ.
Certification at the American Society for Nondestructive Testing level II :
Visual and Optical T Level II
Magnetic Particle T Level II
Liquid Penetrant T Level II
Radiography T Level II
Ultrasonic T Level II
πνςήθηνο Γηδάθηνξαο Πρνιήο Κεραληθψλ Κεηαιιείσλ – Κεηαιινπξγψλ Ρνκέα Κεηαιιεπηηθήο- Δζληθφ

Κεηζφβην Ξνιπηερλείν
Γηαρεηξηζηήο Ππζηεκάησλ θαη Δθπξφζσπνο Γηνίθεζεο (IRCA Auditor): Ξνηφηεηαο ISO 9001 , πξνζηαζίαο
ηνπ Ξεξηβάιινληνο EN:ISO 14001 ,γεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία OHSAS 18001 , Αζθάιεηα
Ξιεξνθνξηψλ ISO 27000 ,Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ΔΙΝΡ 1429 , ΔΙΝΡ ΔΛ ISO IEC 17025
πεχζπλνο ζπζηεκάησλ ETS , ERP , RCA, BCP.
Ξηζηνπνηεηήο Ππγθνιιεηψλ Ξνιπαηζπιελίνπ γηα Γίθηπα Σακειήο Ξίεζεο (4 bar) ή/θαη Δζσηεξηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ ΦΑ
SAP R/3 modules MM, PM
Δπηζεσξεηήο Q & H.S.S.E θαηαζθεπψλ HP, MP, LP , M/R

Δπάγγεινο Κνζκάο
Γηεπζπληήο Γξαζηεξηνηήηωλ Δηαηξηθώλ Τπνζέζεωλ
& Δπηθνηλωλίαο
Γεκόζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ Α.Δ.

Ν θνο Δπάγγεινο Θνζκάο γελλήζεθε ζηελ Θαξχηζα Θαξδίηζαο θαη απνθνίηεζε απφ ην Νηθνλνκηθφ
Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηά. Δίλαη Γηεπζπληήο Γξαζηεξηνηήησλ Δηαηξηθψλ πνζέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο ζηε
ΓΔΞΑ, κε θχξηα θαζήθνληα ηα Οπζκηζηηθά & Δηαηξηθά Θέκαηα θαζψο επίζεο είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ
ζπληνληζκφ θαη ζρεδηαζκφ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο, ηελ δηαρείξηζε
ζεκάησλ Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο, ηα ζέκαηα ηνπ γξαθείνπ ηχπνπ, ηελ παξνπζία ηεο εηαηξείαο
ζην δηαδίθηπν θαη άιια ζέκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο.
Έρεη εξγαζηεί ζηηο εηαηξίεο SATO S.A , Walsh Pharmaceutical θαη ζηελ ηξάπεδα Barclays. Πηε ΓΔΞΑ έρεη
δηαηειέζεη Γηεπζπληήο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο Θπγαηξηθψλ Δηαηξηψλ θαη
Γηεπζπληήο Νξγάλσζεο & Γηαδηθαζηψλ.
Γέθπξα Δπηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Θνηλσλίαο | www.csringreece.gr
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Γεωξγία Λαζαληάλνπ
Γηεπζύληξηα Κνηλωληθώλ θαη Πεξηβαιινληηθώλ
Πξνγξακκάηωλ
Coca Cola 3E

Ζ Γεσξγία Ιαζαληάλνπ γελλήζεθε ην 1977 ζηελ Αζήλα. Ππνχδαζε Marketing ζην Ακεξηθάληθν Θνιιέγην
ηεο Διιάδαο (Deree College) θαη ελ ζπλερεία απέθηεζε Κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ Γηνίθεζε
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ απφ ην Surrey University. Ξηζηεχνληαο ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλερνχο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, έρεη παξαθνινπζήζεη πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ.
Μεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηεο θαξηέξα ην 2000 ζηνλ Όκηιν Δηαηξηψλ ΓΔΟΚΑΛΝΠ ζην ηκήκα Γεκνζηψλ
Πρέζεσλ θαη Δηαηξηθήο Δπηθνηλσλίαο. Ρν 2004 εληάρζεθε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο Carouzos
4 Θαππα ζηελ Γηεχζπλζε Marketing θαη Δπηθνηλσλίαο.
Ζ πνξεία ηεο ζηελ εηαηξία Coca-Cola Ρξία Έςηινλ μεθηλάεη ηνλ Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2006 ζηελ Γηεχζπλζε
Γεκνζίσλ Πρέζεσλ θαη Δηαηξηθήο Δπηθνηλσλίαο αλαιακβάλνληαο αξρηθά ηε ζέζε ηεο πεχζπλεο
Γεκνζίσλ Πρέζεσλ Λνηηνδπηηθήο Διιάδαο θαη Λήζσλ. Ρν 2010 πξνάγεηαη ζηελ ζέζε Γηεπζχληξηαο
Θνηλσληθψλ θαη Ξεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο Θνηλσληθήο
Δπζχλεο ηεο Coca-Cola Ρξία Έςηινλ ζηελ Διιάδα.

Λέλα Μακηδάθε
Διευθφντρια Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, ΕΚΕ
MAMIDOIL JETOIL A.E.
Ζ Ιέλα Κακηδάθε γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Απνθνίηεζε απφ ην Boston University κε B.Sc. ζε
Business Administration θαη αθνχ εξγάζηεθε ζην Ινλδίλν γηα έλα ζχληνκν δηάζηεκα ζε λαπηηιηαθή
εηαηξεία, ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζην University of Reading απφ φπνπ έιαβε M.A. ζε Γηεζλείο θαη
Δπξσπατθέο Πρέζεηο. Δξγάζηεθε ζηελ εηαηξεία ΒΗΡΝΚ Α.Β.Δ.Δ. απφ ην 1991 σο Assistant Manager ζην
Ρκήκα Κάξθεηηλγθ θαη Δμαγσγψλ, ελψ απφ ην 1996 εξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ
MAMIDOIL JETOIL A.E. σο Γ/ληξηα Κάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη απφ ην 2009 θαη σο Γ/ληξηα ΔΘΔ.
Κηιάεη άπηαηζηα Αγγιηθά θαη πνιχ θαιά Γαιιηθά, ελψ έρεη βαζηθέο γλψζεηο Ηζπαληθψλ. Δρεη ιάβεη
πηζηνπνίεζε απφ ην 2009 σο CSR Practitioner απφ ην IEMA (Institute of Environmental Management and
Assessment). Δίλαη κέινο ηνπ Γ.Π. ηεο MAMIDOIL JETOIL A.E. θαη ηεο ΔΟΚΖΠ Α.Δ., ελψ απφ ην Κάην ηνπ
2006 είλαη κέινο ηνπ Γεληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΠΔΒ. Δίλαη παληξεκέλε θαη έρεη κία θφξε.

Κωλζηαληίλνο Μπαθνύξεο
Πξόεδξνο
ΜΚΟ «Γηεζλήο Γηαθάλεηα Διιάο»

Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 εμειέγε Ξξφεδξνο ηεο ΚΘΝ «Γηεζλήο Γηαθάλεηα – Διιάο» θαη
πξφζθαηα αλαλεψζεθε ε ζεηεία ηνπ γηα άιια ηξία ρξφληα. Δίλαη Ξξφεδξνο ηνπ
Γ.Π. ηεο ΠΥΙΖΛΝΟΓΔΗΑ ΘΝΟΗΛΘΝ Α. Δ. & Ξξφεδξνο ηνπ Έιιελν-Οσζηθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ
Ππκβνπιίνπ.
Απφ ην 2000 θαη κέρξη ζήκεξα παξακέλεη Πχκβνπινο θαη Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ΒΗΝΣΑΙΘΝ, ελφο ζεκαληηθνχ ειιεληθνχ βηνκεραληθνχ νκίινπ κε δηεζλείο
δξαζηεξηφηεηεο.
Γηεηέιεζε επίζεο Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο NET MED NV, κεηξηθήο ησλ
εηαηξεηψλ Ππλδξνκεηηθήο Ρειεφξαζεο FILMNET θαη NOVA, απφ ην 2004 κέρξη ην 2008.
Απφ ην 1998 σο ην 2000 δηεηέιεζε Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο
Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ «Αζήλα 2004». Απφ ην 2001 κέρξη ην 2002 δηεηέιεζε Ξξφεδξνο ηνπ
Γέθπξα Δπηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Θνηλσλίαο | www.csringreece.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

CSR in Greece Forum 2012

Διιεληθνχ Θέληξνπ Δπελδχζεσλ.
Γηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Απφ ην 1986 κέρξη ην 1997 ήηαλ πξφεδξνο ηεο
RALSTON ENERGY SYSTEMS EUROPE SA (επξσπατθή δηάζηαζε ηεο εηαηξείαο πνπ αλήθε ζηε
RALSTON PURINA). Ρελ ίδηα πεξίνδν ππήξμε κέινο ζην WORLD-WIDE BUSINESS COUNCIL
ηεο ίδηαο εηαηξείαο. Απφ ην 1970 έσο ην 1986 εξγάζζεθε ζηελ UNION CARBIDE ζε πνιιέο
ζέζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ζηελ Διιάδα θαη ηειεπηαία σο
Αληηπξφεδξνο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο Δπξψπεο γηα ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα.
Αλάκεζα ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηεηέιεζε Ξξφεδξνο ηεο EUROPEAN PORTABLE BATTERY
ASSOCIATION, Ξξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Θνηλφηεηαο ηεο Γελεχεο, Κέινο ηεο Ππκβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ BUSINESS EUROPE (κηα έθδνζε ηνπ ECONOMIST), Mέινο ηνπ WORLD
PRESIDENTS‟ ORGANISATION (WPO) θαη Κέινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ MBA
πξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ DE PAUL ηνπ Πηθάγν θαη Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΔΓΔ.
Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ (ΚΒΑ) απφ ην Ξαλεπηζηήκην DE PAUL ηνπ Πηθάγν ηεο πνιηηείαο
Ηιιηλφηο ησλ Ζ.Ξ.Α.

Νηθόιανο Μπάξδεο
Γηεπζύλωλ ύκβνπινο
ΔΤΓΑΠ

Γελλήζεθε ην 1948 ζηελ Αζήλα. Δίλαη απφθνηηνο ηεο Πρνιήο Λαπηηθψλ Γνθίκσλ, φπνπ
απνθνίηεζε σο Αξρεγφο θαη απφθνηηνο ηνπ Old Dominion University, (BSc in Mechanical
Engineering). Έρεη δηαηειέζεη ζηέιερνο, Γηεπζπληήο Ξξνγξάκκαηνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
ζε Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Ζιεθηξηζκνχ, Δηαηξείεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο θαη Δηαηξείεο
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζην εμσηεξηθφ, ζηελ Αθξηθή, ηελ Αζία, ηελ Δπξψπε θαη ηελ
Ακεξηθή (ALSTOM, ONYX, VEOLIA).
Ζ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία θαιχπηεη ζέκαηα
δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο κε άμνλα ην πφζηκν λεξφ (επεμεξγαζία, παξαγσγή, δηαρείξηζε
δηθηχσλ) θαη ηα ιχκαηα (ζπιινγή θαη επεμεξγαζία) θαζψο θαη δηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ
απνβιήησλ. Απφ ην Κάην ηνπ 2010 είλαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο ΔΓΑΞ, ηεο κεγαιχηεξεο
εηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Απνηειεί
επίζεο, έλα απφ ηα ηδξπηηθά ζηειέρε θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο ΔΓΑΞ ΛΖΠΥΛ Α.Δ.,
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηεο ΔΓΑΞ, κε θχξην ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ χδξεπζεο,
απνρέηεπζεο, θαζψο θαη έλα επξχ θάζκα ζπλαθψλ κε ηα αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ ζηε
λεζησηηθή Διιάδα.

Όιγα Μπνξλόδε
Αληηπξόεδξνο
Capital Link

Ζ θα Κπνξλφδε απνθνίηεζε απφ ην University of Geneva ζηελ Διβεηία, κε πηπρίν Ξνιηηηθψλ
θαη Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. Πηε ζπλέρεηα απέθηεζε ελα πξψην κεηαπηπρηαθφ ζηηο «Ξνιηηηθέο
Δπηζηήκεο θαη Γηεζλείο Γηπισκαηηθέο Πρέζεηο» απφ ην Institute of International Studies of
Geneva, θαη έλα δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ δίπισκα πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλν ζηηο «Ξνιηηηθέο
Δπηζηήκεο & Δπξσπατθέο Γηπισκαηηθέο Πρέζεηο» απφ ην Institut d‟Etudes Europeennes of
Geneva.
Μεθηλά ηελ επαγγεικαηηθή ηεο ζηαδηνδξνκία ζηελ Διβεηία κε ηνλ θαζεγεηή Ξαλεπηζηεκίνπ
θ.Claude DUPRAZ ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιεληθή Θπβέξλεζε ζην ηνκέα
Βηνκεραληθνχ Πρεδηαζκνχ Industrial Design». Πηε πνξεία κεηαπεδά ζην Γξαθείν Ρχπνπ θαη
Ξιεξνθνξηψλ ηνπ Διιεληθνχ Ξξνμελείνπ ηεο Γελεχεο , απφ φπνπ κεηαθηλείηαη ζηελ εηαηξία
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G.I.E. SA Generale Import-Export γηα λα δηαρεηξηζηεί ζέκαηα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη
κάξθεηηλγθ. Ρέινο επί 10 ρξφληα ζπλεξγάδεηαη επίζεο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη
πξνζσπηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο νηθνγελείαο Ιάηζε ζηε Γελεχε.
Ρν 1988 έξρεηαη ζηελ Διιάδα θαη ζην πιεπξφ ηνπ θ. Α. Ιαβίδα, Ξξνέδξνπ ηνπ Νκίινπ
Lavipharm αλαιακβάλεη πιεηάδα νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ θαη θπξίσο ην ζπληνληζκφ ηεο
δηνξγάλσζεο δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. Ρν 1996 ζα κεηαθηλεζεί ζηηο ΖΞΑ, φπνπ γηα 2 ρξφληα
αλαιακβάλεη Γηεπζχληξηα Γεκνζίσλ Πρέζεσλ θαη ππεχζπλε νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ ηεο Capital
Link Inc ζηε Λέα φξθε. Ρν 1998 επηζηξέθεη ζηελ Διιάδα, ηδξχεη ην ειιεληθφ παξάξηεκα ηεο
Capital Link, ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ακεξηθαληθή εηαηξία, εηζάγεη ζηελ Διιεληθή Αγνξά
ην ζεζκφ ησλ Investor Relations θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ θαη επελδπηηθψλ
ζρέζεσλ απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο.
Ξαξέλζεζε ζηε δηαρείξηζε ηεο Capital Link Διιάδνο απνηεινχλ ηα 2 ρξφληα πνπ αθηεξψλεη
ζηε πξφθιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ζην θάιεζκα ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ΑΘΖΛΑ
2004 αλαιακβάλνληαο ηε δηεχζπλζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ.
Δπί ηνπ παξφληνο ζπκκεηέρεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Διιελν-Γαιιηθνχ Δπηκειεηεξίνπ.
Δίλαη κέινο ηνπ Διιελν-Ακεξηθαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ηνπ Διιελν-Βξεηαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ,
ηνπ ΔΒΔΑ, ηνπ Propeller Club of the United States, ηεο WISTA – Γηεζλνχο Έλσζεο Γπλαηθψλ
Λαπηηιίαο, ηνπ ΗΑΓΚΔ- Ηλζηηηνχηνπ Αλάπηπμεο Γπλαηθψλ Κάλαηδεξ, ηεο ΔΔΓΔ – Διιεληθήο
Δηαηξίαο Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ, θαη ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Γεκφζησλ Πρέζεσλ. Δπίζεο είλαη
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ ηεο Γηεζλνχο Κε Θπβεξλεηηθήο
Νξγάλσζεο International Social Services.
Γηαζέηεη άξηζην επίπεδν επηθνηλσλίαο ζε αγγιηθά, γαιιηθά θαη ειιεληθά.

Αιέμαλδξνο Mωξαϊηάθεο
Πξόεδξνο ΜΔΥΑ
Πξόεδξνο Νuntius Xξεκαηηζηεξηαθή

Γελλήζεθε ην 1947 ζηελ Αζήλα. Απνθνίηεζε απφ ην Ε΄ Ιχθεην Αξέλσλ Ξαγθξαηίνπ θαη
εηζήιζε ζην Νηθνλνκηθφ Ρκήκα ηεο ΑΠΝΔΔ. Ξαξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ εξγάζηεθε ζηελ
Δκπνξηθή Ρξάπεδα.
Έρεη κεηαπηπρηαθφ ζηελ Γηνηθεηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ απφ ην Κεηαπηπρηαθφ Ηλζηηηνχην
Δπηκφξθσζεο ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΑΠΝΔΔ.
Δξγάζηεθε
ζηελ ΒΗΝΣΑΙΘΝ θαη Κanuli Hellas Θαιψδηα (λπλ Nexans) σο δηεπζπληήο εμαγσγψλ θαη
ζχκβνπινο εμαγσγψλ.
σο ειεγθηήο ζηελ Arthur Andersen.
ζηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ Ρππνπνηήζεσο (ΔΙΝΡ) σο Δληεηαικέλνο Πχκβνπινο.
σο νηθνλνκηθφο-επελδπηηθφο ζχκβνπινο θαη Assistant Vice President ζηε Merrill Lynch
ζηελ Αζήλα θαη ζην Monte –Carlo.
Απφ ην 1985 έσο ην 1991 ζπλεξγάζηεθε ζηα μέλα ρξεκαηηζηήξηα κε ηελ Drexel Burnham
Lambert ελψ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε Θηεκαηηθέο Ππλαιιαγέο.
Ρν 1989 ίδξπζε ηελ Nuntius Γηεζλέο Σξεκαηννηθνλνκηθφ Θέληξν Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο.
Απφ ην 1991 είλαη πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Σξεκαηηζηεξηαθήο Δηαηξείαο
Λuntius Σξεκαηηζηεξηαθή ΑΔΞΔ.
Γηαζέηεη επαγγεικαηηθέο ειιεληθέο & δηεζλείο πηζηνπνηήζεηο ζε α) αλάιπζε αγνξψλ, β)
δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ, γ) επελδπηηθέο ζπκβνπιέο.
Απφ ην 2004 είλαη Ξξφεδξνο ηνπ ΠΚΔΣΑ, ελψ δηεηέιεζε κέινο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΔΒΔΑ, ηεο ΔΣΑΔ,
ηνπ ΠΑΔ&ΔΞΔ, ηνπ Γ.Π. ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Ξαξαγψγσλ θαη παιαηφηεξα αηξεηφο Δηδηθφο
Γξακκαηέαο ηνπ Ππλδέζκνπ Ξηπρηνχρσλ ΑΠΝΔΔ.
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Πηε Βνπιή θιήζεθε πνιιέο θνξέο σο εηδηθφο ζηα ζπδεηνχκελα νηθνλνκηθά θαη
ρξεκαηνπηζησηηθά λ/ζ. Αξζξνγξαθεί ζε εθεκεξίδεο θαη portals θαη έρεη παξνπζία ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζε ηειενπηηθέο εθπνκπέο νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.

Κωλζηαληίλνο Β. Μπνηόπνπινο
Πξόεδξνο
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο

Γελλήζεθε ην 1962 ζηελ Αζήλα, Αξθαδηθήο θαηαγσγήο. Έγγακνο, κε έλα γην. Ξξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Γηδάθηνξαο Ππληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Paris I,
Sorbonne. Δξγάζζεθε σο δηθεγφξνο κε εηδίθεπζε ζην Γεκφζην Γίθαην θαη σο λνκηθφο
ζχκβνπινο ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο. Γίδαμε επξσπατθφ ζπληαγκαηηθφ δίθαην ζην
κεηαπηπρηαθφ ηνπ Ξαληείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Γηεηέιεζε Γεληθφο Γξακκαηέαο Ρνπξηζκνχ (20032004). Δπξσβνπιεπηήο απφ ην 2007 έσο ην 2009, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Ξξνυπνινγηζκψλ,
Διέγρνπ Ξξνυπνινγηζκψλ, Ππληαγκαηηθψλ πνζέζεσλ, Λνκηθψλ Θεκάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ. Ραθηηθφο αξζξνγξάθνο ζηελ εθεκεξίδα ΡΑ ΛΔΑ, θαζψο θαη ζηα πεξηνδηθά
«Κεηαξξχζκηζε» θαη «Γηαβάδσ». Ππγγξαθέαο επηά λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ βηβιίσλ (ηα πην
πξφζθαηα: «Νδεγφο γηα Ιηζαβφλα» θαη «Ρα ζεζκηθά ηεο θξίζεο»). Κηιά αγγιηθά, γαιιηθά,
ηηαιηθά, ηζπαληθά θαη δηαβάδεη γεξκαληθά. Ξξνεδξεχεη ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο ηεο European
Securities Markets Authority (ESMA), ESMA – Pol Standing Committee, πνπ αζρνιείηαη κε
ζέκαηα ζπλεξγαζίαο, αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη άζθεζε επνπηείαο ζε επίπεδν Δ.Δ.

Φεξελίθε Ξεθαιάθε
Πξνϊζηακέλε Γηεύζπλζεο Πξνώζεζεο Πξνϊόληωλ,
Πξνβνιήο θαη Δπηθνηλωλίαο
ΑΣΔbank

Ζ Φεξελίθε Μεθαιάθε είλαη Ξξνηζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Ξξνψζεζεο Ξξντφλησλ Ξξνβνιήο
θαη Δπηθνηλσλίαο ηεο ΑΡΔbank. Δξγάδεηαη απφ ην 1987 ζηνλ ηνκέα Δπηθνηλσλίαο ηεο ΑΡΔbank
θαη απφ ην 2011 έρεη ηελ Δπζχλε ηεο Γηεχζπλζεο Ξξνψζεζεο Ξξντφλησλ Ξξνβνιήο θαη
Δπηθνηλσλίαο. Δίλαη απφθνηηνο ηεο Λνκηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ , Ηππφηξνθνο
ηνπ ΗΘ θαη θάηνρνο Master of Science- Κarketing θαη Δπηθνηλσλίαο κε λέεο Ρερλνινγίεο ηνπ
Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ζ ζεκαηνινγία ηεο δηαηξηβήο ηεο, αλαθέξεηαη ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο. Δίλαη εηζεγήηξηα ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα
Γηαθήκηζεο, Γεκνζίσλ Πρέζεσλ θαη Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο.
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πύξνο M. Ξέλνο
Γηεπζπληήο Δηαηξηθήο Δπηθνηλωλίαο
Σηηάλ Α.Δ.

Γελλήζεθε ζηηο 29 Καΐνπ 1948 ζηελ Αζήλα. Ξαληξεκέλνο, κε κηα θφξε.
Ππνχδαζε ζηελ Φηινζνθηθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηελ Πρνιή Ξνιηηηθψλ
Δπηζηεκψλ ηεο Grenoble, Γαιιίαο.
Έρεη εξγαζζεί σο ζηέιερνο θαη έρεη δηαηειέζεη ζχκβνπινο ζε εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο ζηελ
Διιάδα θαη ηελ Γαιιία.
Απφ ην 1994 κέρξη ζήκεξα έρεη αλαιάβεη ηελ Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
ηεο Α.Δ. Ρζηκέλησλ ΡΗΡΑΛ.

Αιέμαλδξνο Οηθνλόκνπ
Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο
Κ..Γ.Δ.Ο. "ΔΓΡΑ"

Ν Νηθνλφκνπ Αιέμαλδξνο είλαη Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο ηνπ Θνηλσληθνχ Κε Θεξδνζθνπηθνχ
Νξγαληζκνχ Θ.Π.Γ.Δ.Ν. «ΔΓΟΑ», Γ/λσλ Πχκβνπινο ζηνλ Θνηλσληθφ Ππλεηαηξηζκφ «ΓΟΑΠΖ»
θαη κέινο Γ.Π. ηνπ Ξαλειιαδηθνχ Θνηλσληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε
αηφκσλ κε Λνεηηθή ζηέξεζε θαη Τπρηαηξηθά πξνβιήκαηα «ΞΟΑΜΗΠ». πνςήθηνο Γηδάθησξ
Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο ζην Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην, δηαζέηεη Ξηπρίν Τπρνινγίαο ζην Θαζνιηθφ
Ξαλεπηζηήκην Οψκεο, Κεηαπηπρηαθφ ζηελ Θνηλσληθή Τπρηαηξηθή - Ηαηξηθή Πρνιή Ησαλλίλσλ,
ζηελ Θνηλσληθή Ξνιηηηθή & Αλζξσπνινγία - Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην, ζηελ Τπρηθή γεία Ηαηξηθή Πρνιή Αζελψλ. Έρεη ζπκκεηάζρεη κε αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα.
Γηαζέηεη πνιχρξνλε εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ
αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ζε πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ζε
ζέκαηα ηζφηεηαο επθαηξηψλ. Δξγάζζεθε σο Τπρνιφγνο ζηελ Ππκβνπιεπηηθή πεξεζία
Νηθνγέλεηαο ηνπ Δ.Ν.Ξ. θαη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Π... Δθπξφζσπνο ηεο Λνκαξρίαο Αζελψλ
ζε Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα Νηθνγέλεηα θαη Ξαηδί, Πχκβνπινο ηνπ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ γηα
θνηλσληθά ζέκαηα, Κέινο νκάδαο εξγαζίαο ζην Ξξφγξακκα Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο 2
(1985-89) ζην Ξεξηζηέξη θαη Κέινο Γ.Π. Ξξνγξάκκαηνο Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο 3
(1990-94) ζην Ξέξακα.

Αιεμάλδξα Πάιιε

Γεληθή Γξακκαηέαο
Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε
Πξόεδξνο - Γ ηνπ ΔΒΔΑ
Αληηπξόεδξνο -Eurocommerce

Ζ Αιεμάλδξα Ξάιιε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 17 Ηνπιίνπ 1967. Ππνχδαζε Marketing θαη
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Αζήλα θαη ην Ινλδίλν.
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2006 εθιέρηεθε Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ. Πηε ζέζε απηή παξέκεηλε έσο ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2011. Δθιέγεηαη ζην
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Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ απφ ην 1994
έσο ζήκεξα.
Απφ ην 1990 έσο ην 1995 δηεηέιεζε Γηεπζχλνπζα Πχκβνπινο ζηελ επηρείξεζε ΞΑΙΙΖΠ Α.Δ.,
απφ ην 1996 είλαη Γηεπζχλνπζα Πχκβνπινο ηεο Βηνκεραλίαο Γξαθηθψλ Ρερλψλ ΞΑΙΙΖΠ ΑΒΔΔ
θαη απφ ην 2008 είλαη κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο Ξαξνρήο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ EPIC.
Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηεο Αληηπξνέδξνπ ζηελ Δηαηξία POLITY AE,
Πχκβνπινη Πηξαηεγηθήο & Δπηθνηλσλίαο.
Γηεηέιεζε κέινο ηνπ Δκπνξηθνχ Ππιιφγνπ Αζελψλ απφ ην 1990 έσο ην 1997 θαη κέινο ηνπ
Γ.Π. ηνπ Νξγαληζκνχ Ξξνψζεζεο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ΝΞΔ) απφ ην 2004 έσο ηνλ Λνέκβξην
ηνπ 2009.
Γηεηέιεζε Γεληθή Γξακκαηέαο ζηελ Δηαηξία Ρνπξηζηηθήο θαη Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ
Αζελαίσλ απφ ην 2005 θαη απφ ην 2008 έσο ην 2010 ππήξμε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο.
Απφ ηνλ Κάην ηνπ 2010 είλαη Αληηπξφεδξνο ηεο Αληηπξνζσπείαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Νκνζπνλδηψλ θαη Δλψζεσλ Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ-Eurocommerce ελψ απφ ην Λνέκβξην
ηνπ 2006 είλαη εθιεγκέλν κέινο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο.
Δίλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Κηθξψλ θαη Κεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ EUMU – ΔΙΙΑΠ.
Δίλαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε απφ
ηνλ Κάξηην ηνπ 2009 θαη κέινο ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ-κειψλ ησλ
Διιεληθψλ Δπηκειεηεξίσλ.
Δίρε εθιεγεί κέινο ηεο Θεληξηθήο Δπηηξνπήο ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο ην 2004 θαη ην 2007 θαη
ππήξμε ππνςήθηα επξσβνπιεπηήο ζην ςεθνδέιηην ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο ηνλ Ηνχλην ηνπ
2009.
Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 είλαη κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο Γεκνθξαηηθήο
Ππκκαρίαο θαη ππεχζπλε ηνπ ηνκέα Ρνπξηζκνχ.
Κηιάεη Αγγιηθά θαη Γαιιηθά.
Δίλαη παληξεκέλε κε ηνλ Λίλν Γηαλλαθφπνπιν θαη έρνπλ ηέζζεξα παηδηά.

Καηεξίλα Παλαγνπνύινπ
Πξέζβπο ηεο Διιάδνο
πκβνύιην ηεο Δπξώπεο γηα ηνλ Αζιεηηζκό,
ηελ Αλνρή & ην Δπ Αγωλίδεζζαη
& Πξόεδξνο
Παλειιελίν Αζιεηηθό ωκαηείν Γπλαηθώλ
«ΚΑΛΛΙΠΑΣΔΙΡΑ»

Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Φνίηεζε ζηελ Δπαγγειηθή Πρνιή Λέαο Πκχξλεο θαη ζην Ξαλεπηζηήκην
Paul Valery ζην Montpellier Γαιιίαο, ζην ηκήκα γισζζψλ.
Δίλαη παληξεκέλε κε ηνλ Ξαηξηάξρε ηεο Διιεληθήο Λαπηηιίαο Δθνπιηζηή Ξεξηθιή Π.
Ξαλαγφπνπιν, επίηηκν πξφεδξν ηεο Δλψζεσο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ Δπηβαηεγνχ Λαπηηιίαο θαη
πξφεδξν ηεο Magna Marine. Νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο γηα πνιιά ρξφληα ππήξμαλ ρνξεγνί
ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ Διιήλσλ πξσηαζιεηψλ ηνπ ζηίβνπ. Δίλαη κεηέξα ελφο γηνπ θαη
θαηνηθεί κφληκα ζηελ Αζήλα.
Κηιάεη Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Ηηαιηθά, εξγάζζεθε ζηνλ Ρνπξηζκφ, αζρνιήζεθε κε ην εκπφξην θαη
ππήξμε γηα πνιιά ρξφληα επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηίαο.
Δίλαη:
Ξξέζβπο ηεο Διιάδνο, ζην Ππκβνχιην ηεο Δπξψπεο γηα ηνλ Αζιεηηζκφ, ηελ Αλνρή θαη
ην Δπ Αγσλίδεζζαη (Fair Play) απφ ην 1998, δηαπηζηεπκέλε απφ ην πνπξγείν
Ξνιηζκνχ.
Mέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο ηνπ Δπ Αγσλίδεζζαη
(International Committee for Fair Play) απφ ην 2005.
Ξξφεδξνο ηνπ Ξαλειιελίνπ Αζιεηηθνχ Πσκαηείνπ Γπλαηθψλ «ΘΑΙΙΗΞΑΡΔΗΟΑ».
Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο επηηξνπήο «Γπλαίθα θαη Αζιεηηζκφο ηεο
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Διιεληθήο Νιπκπηαθήο Δπηηξνπήο.
Δπίηηκν κέινο ηνπ Δπξν-Ακεξηθαληθνχ Ππκβνπιίνπ Γπλαηθψλ (Euro American Women‟s
Council).
Δπίηηκν κέινο ηνπ Ξαλειιελίνπ Ππλδέζκνπ Φίισλ Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ.
Δπίηηκν κέινο ηεο Βπξσληθήο Δηαηξείαο.
Δπίηηκν κέινο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Pierre de Coubertin.
Κέινο ηνπ Ππιιφγνπ Φίισλ ηεο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξίαο.
Κέινο ηνπ Ππιιφγνπ «ΔΙΞΗΓΑ».
Κέινο ηνπ Ππιιφγνπ «ΔΙΔΞΑΞ».
Κέινο ηνπ Ππιιφγνπ «ΣΑΟΑ» θαη
Κέινο ηνπ Νκίινπ ΦΗΙΥΛ ΔΘΛΗΘΖΠ ΞΗΛΑΘΝΘΖΘΖΠ.
πήξμε:
Αληηπξφεδξνο ηνπ Λαπηηθνχ Νκίινπ Βνπιηαγκέλεο.
Αληηπξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ Αξραίσλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ.
Κέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τπρηθήο γείαο.
Υο Ξξέζβπο ηεο Διιάδνο, ζην Ππκβνχιην ηεο Δπξψπεο γηα ηνλ Αζιεηηζκφ, ηελ Αλνρή θαη ην
Δπ Αγσλίδεζζαη (Fair Play), απφ ην 1998 δηαπηζηεπκέλε απφ ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ, εθηειεί
ηα θαζήθνληά ηεο, απνθιεηζηηθά ζε εζεινληηθή βάζε. Ππκκεηέρεη ζε πιήζνο δηεζλψλ
ζπλεδξίσλ, κε νκηιίεο, δηαιέμεηο θαη παξεκβάζεηο, πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ νξγαληζκνχο
φπσο:
Διιεληθή Νιπκπηαθή Δπηηξνπή.
Γηεζλήο Νιπκπηαθή Δπηηξνπή.
Διιεληθή Ξαξανιπκπηαθή Δπηηξνπή.
Γηεζλήο Ξαξανιπκπηαθή Δπηηξνπή.
Νξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations).
UNESCO.
Γηεζλήο Νιπκπηαθή Αθαδεκία.
Ππκβνχιην ηεο Δπξψπεο.
Γηεζλέο Ππκβνχιην Αζιεηηζκνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (CISM).
Νκνζπνλδίεο.
Αζιεηηθά Πσκαηεία.
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα.
Ππιιφγνπο θαη Πσκαηεία.
Υο Ξξέζβπο ηεο Διιάδνο, ζην Ππκβνχιην ηεο Δπξψπεο γηα ηνλ Αζιεηηζκφ, ηελ Αλνρή θαη ην
Δπ Αγσλίδεζζαη (Fair Play) ηεο έρνπλ απνλεκεζεί πιήζνο βξαβείσλ θαη ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ.
Κεηαμχ άιισλ ηα θάησζη:
1ν Δπξσπατθφ Βξαβείν ηεο Γηεζλνχο Νιπκπηαθήο Δπηηξνπήο «Γπλαίθα & Αζιεηηζκφο»
2012. (Φεβξνπάξηνο 2012).
Γπλαίθα ηεο Σξνληάο. Γήκνο Ξεηξαηά. (Κάξηηνο 2007)
Ξαλειιήληνο Πχλδεζκνο Φίισλ ηεο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ (Ηνχιηνο 2004).
AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association). Hellas District 25,
Hellas – Cyprus. (Κάηνο 2003).
Βξαβείν ΥΞΗΠ. Ρηκεηηθή Γηάθξηζε, σο αλαγλψξηζε ηεο εζεινληηθήο ηεο πξνζθνξάο
ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ Διιεληζκφ.
Γηεζλέο Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθφζκηνπ Αζιεηηζκνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (CISM).
(Κάηνο 2003).
Βπξσληθή Δηαηξεία Ηεξάο Ξφιεσο ηνπ Κεζνινγγίνπ. (Κάηνο 2001).
XENIA. Ρηκεηηθή Γηάθξηζε. (Ηαλνπάξηνο 2001).
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Παλαγηώηεο Παπαδεκεηξίνπ
Γηεπζπληήο Δηαηξηθήο Πνηόηεηαο
Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ

Ν Ξάθεο Ξαπαδεκεηξίνπ εξγάδεηαη ζην ρψξν ηεο Ξνηφηεηαο απφ ην 1995. Ζ ζηαδηνδξνκία
ηνπ μεθίλεζε απφ ην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο αινπκηλίνπ φπνπ εξγάζηεθε
ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο.
Απφ ην 1999 εξγάδεηαη ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κε έκθαζε ζε ηνκείο φπσο ε Ξνηφηεηα ζηελ Δμππεξέηεζε,
ε Γηαρείξηζε Γηεξγαζηψλ, ε Γηαρείξηζε Δγγξάθσλ θαη ε Δηαηξηθή πεπζπλφηεηα. Πήκεξα
θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Δηαηξηθήο Ξνηφηεηαο.
Δίλαη Κεραλνιφγνο Κεραληθφο κε Κεηαπηπρηαθφ Κεραληθνχ Ξαξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο,
απφθνηηνο ηνπ University of Illinois at Chicago, ΖΞΑ.

Γξ. Γηώηα Πάζηξα
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Λνγηζηηθήο
& Πξνέδξνο ηεο Δπηηξνπήο Κνηλωληθήο Δπζύλεο
ALBA Graduate Business School

H Ξαλαγηψηα Ξάζηξα έρεη πξψην πηπρίν απφ ην Deree - The American College of
Greece. Έθαλε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο ζηε Βξεηαλία: ηo master ζην University of
Manchester θαη ην δηδαθηνξηθφ ηεο ζην Strathclyde University ζηε Γιαζθψβε. Tα δηδαθηηθά
θαη εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα αθνξνχλ ηερληθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα ηεο Ινγηζηηθήο. Ρα
εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηελ Θνηλσληθή Ινγηζηηθή. Πην δηδαθηνξηθφ ηεο,
θαζψο θαη ζηε κεηέπεηηα έξεπλα, κειεηά ηηο θπξίαξρεο ινγηζηηθέο εηαηξίεο, θαη αλαιχεη ηε
δχλακε ησλ εηαηξηψλ απηψλ. Νη εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Ινγηζηηθήο, θαζψο θαη νη δηεζλείο
εμειίμεηο, έρνπλ ηξαβήμεη ην εξεπλεηηθφ ηεο ελδηαθέξνλ ζην ζέκα ηεο Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο
Δπζχλεο (ΔΘΔ). Έρεη δηδάμεη ζε πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζην
Ξαλεπηζηήκην ηνπ Strathclyde, ζην Groupe Ecole Superieure de Commerce Toulouse, ζην
CASS Business School θαη ζην ALBA δηάθνξα καζήκαηα, φπσο Σξεκαηννηθνλνκηθή Ινγηζηηθή,
Αλάιπζε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, Γηνηθεηηθή Ινγηζηηθή, Κεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο ζηε
Ινγηζηηθή. Κεηαμχ άιισλ, είλαη κέινο ηνπ Institute of Management Accountants, ηνπ
Association of International Accountants, θαη ηεο Professional Services‟ Firms Community.
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Αιέμαλδξνο Κ. ακαξάο
Aξρηηέθηνλαο
Αιέμαλδξνο ακαξάο & πλεξγάηεο ΑΔ

Ν Αιέμαλδξνο Θ. Πακαξάο είλαη απφθνηηνο ηνπ Θνιιεγίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Amherst College
(B.A.cum laude) κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Harvard University/Graduate School of Design
(M.Arch).
Πηα πξψηα επαγγεικαηηθά ηνπ βήκαηα ππήξμε ζπλεξγάηεο γλσζηψλ αξρηηεθηνληθψλ
γξαθείσλ ζηηο ΖΞΑ, ζηε Βξεηαλία θαη ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70. Ρν
1976 ίδξπζε δηθφ ηνπ Αξρηηεθηνληθφ Γξαθείν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα, θαη απφ ην
1990 είλαη Ξξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο Α.Δ. Αιέμαλδξνο Θ. Πακαξάο & ΠπλεξγάηεοΑξρηηέθηνλεο-Πχκβνπινη Κεραληθνί. Έρεη δηαηειέζεη, επίζεο, Δηδηθφο Πχκβνπινο ηεο
Γξακκαηείαο ηνπ Δζληθνχ Ππκβνπιίνπ Σσξνηαμίαο & Ξεξηβάιινληνο, Δηδηθφο Πχκβνπινο ζην
πνπξγείν ΞΔΣΥΓΔ, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Πηήξημεο - Αζήλα 1996,
κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ & Ξεξηβάιινληνο
Αζήλαο θ.ά.
Δπξεία είλαη θαη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα (κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πρεδίνπ
Ξφιεσο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, Δηδηθφο Πχκβνπινο ηεο Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο ζηνλ ΝΖΔ
θαηά ηελ Α΄ Πχλνδν ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Νηθηζκψλ/Habitat, Δξεπλεηήο ζηε Πρνιή
Γεκφζηαο γείαο ηνπ Harvard θ.ά.), θαζψο επίζεο θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (κέινο ηνπ
Ξξπηαληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Graduate School of Design ηνπ Harvard University, Visiting
Critic/Lecturerζην Harvard, ζην University of S. California, ζην University of Illinois, ζην Tufts
University θ.ά.).
Ζ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηα θνηλά πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, πνιπεηή ζεηεία ζε Ππκβνχιηα θαη
Δπηηξνπέο ηνπ Ρερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ηνπ Ππιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ θαη ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ θαη Ξεξηβάιινληνο Αζήλαο.
Ππκκεηέρεη ζηε δηνίθεζε ηδξπκάησλ θαη νξγαλψζεσλ (Ξξφεδξνο ηνπ Κπελαθείνπ
Φπηνπνπαζνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, Ηδξπηηθφ κέινο θαη Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Διιεληθνχ
Ηδξχκαηνο Harvard, ηδξπηήο θαη επί ζεηξά εηψλ Ξξφεδξνο ηνπ Ππιιφγνπ Απνθνίησλ
Ξαλεπηζηεκίνπ Harvard θαη, αθνινχζσο, Δπίηηκνο Ξξφεδξφο ηνπ, κέινο ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ
επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεσλ θ.ά.).
Απφ ην 1986 είλαη κέινο ηνπ Διιελνακεξηθαληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Θνιιεγίνπ
Αζελψλ-Θνιιεγίνπ Τπρηθνχ) θαη απφ ηνλ Γεθέκβξην 2006, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηνπ.
-Ρν 2002 εθπξνζψπεζε ην Ξαλεπηζηήκην Harvard (εθκέξνπο ηνπ Ξξνέδξνπ & ηεο Ππγθιήηνπ)
ζηα εγθαίληα θαη ζηηο ελαξθηήξηεο ηειεηέο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ.
-Ρν 2010 εμειέγε ηαθηηθφο εηαίξνο ηεο «Δλ Αζήλαηο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο».
-Ρν 2011 αλαθεξχρζεθε “Patron” απφ ην Monument Fund Europe, ζε αλαγλψξηζε ηεο
ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ηνπ ζην έξγν απηνχ ηνπ δηεζλνχο θχξνπο νξγαληζκνχ, πνπ εζηηάδεηαη
ζηελ πξνζηαζία-δηαηήξεζε πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο.
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Βηβή ίδεξε
Τπεύζπλε Γεκνζίωλ ρέζεωλ
Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην

Ζ θπξία Βηβή Πίδεξε είλαη πεχζπλε Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ζην Ραρπδξνκηθφ Ρακηεπηήξην ΑΡΔ
Διιάδνο, έρνληαο σο αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε έξγνπ Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο, ηελ
νξγάλσζε εηαηξηθψλ εθδειψζεσλ, ην ζπληνληζκφ ρνξεγηψλ θαη εζεινληηθψλ δξάζεσλ κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Ρξάπεδαο. Δξγάδεηαη ζην Ραρπδξνκηθφ
Ρακηεπηήξην απφ ην 2007. Πην παξειζφλ έρεη εξγαζηεί ζε αλάινγεο ζέζεηο ζην ρψξν ηεο
Κεηάθξαζεο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο. Ππνχδαζε Κεηάθξαζε θαη Δπηθνηλσλία, κε αληίζηνηρεο
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Αγγιία.

Ράληα νπιάθε
Γηεπζύληξηα Δηαηξηθήο Κνηλωληθήο Δπζύλεο
Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα

Δίλαη θάηνρνο ηνπ Ξηπρίνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Λνκηθήο Πρνιήο
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION κε εμεηδίθεπζε
ζην Management.
Έρεη άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο & ηεο Γαιιηθήο Γιψζζαο.
Απφ ην 1984 – 1998, εξγάζζεθε ζηελ ΔΘΝ ΑΒΔΔ, ζε επηηειηθέο ζέζεηο ηεο Γηεχζπλζεο
Ξξνζσπηθνχ ζηνπο ηνκείο Αλάπηπμεο & Νξγάλσζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ.
Απφ ην 1998 κέρξη ζήκεξα απαζρνιείηαη ζηελ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ.
Θαηά ην δηάζηεκα απφ ην 1998– 2003 σο πεχζπλε ζε ζέκαηα Αλάπηπμεο θαη Νξγάλσζεο
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Κηζζνδνζίαο.
Ρν 2003 αλέιαβε θαζήθνληα πεχζπλεο Γεκνζίσλ Πρέζεσλ θαη Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο
Δπζχλεο. Πήκεξα είλαη Γηεπζχληξηα Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο ηνπ Νκίινπ ΔΙΙΖΛΗΘΑ
ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ.
Δθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία ζην Global Compact ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζην Διιεληθφ
Ηλζηηηνχην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, είλαη κέινο ηνπ ηνκέα Δηαηξηθψλ
πνζέζεσλ ηεο Δ.Δ.Γ.Δ θαη κέινο Γ.Π. ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ ΔΘΔ.

Κίκωλ Π. ηεξηώηεο
Γηεπζπληήο Σύπνπ & ΜΜΔ
θαη Αλαπιεξωηήο Γηεπζπληήο Γηεύζπλζεο
Δηαηξηθώλ ρέζεωλ & Δπηθνηλωλίαο
Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ Α.Δ.

Ν δξ Θίκσλ Ξ. Πηεξηψηεο είλαη Γηεπζπληήο Ρχπνπ & ΚΚΔ θαη Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο
Γηεχζπλζεο Δηαηξηθψλ Πρέζεσλ & Δπηθνηλσλίαο ζηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ.
Δπί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη εξγαζζεί απφ δηάθνξεο ζέζεηο σο νηθνλνκνιφγνο δεκνζηνγξάθνο θαη Γηεπζπληήο Πχληαμεο ζε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο φπσο
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ην «Θέξδνο», ηελ Λαπηεκπνξηθή, Σψξα, Δπελδπηή, 24 σξεο, Δπίθαηξα θαη άιια.
Υο ηδηνθηήηεο – εθδφηεο - δηεπζπληήο (1990-1993) πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε θαη
θπθινθνξία ηεο κεληαίαο θνηλνηηθήο εθεκεξίδαο «ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ», κε ζέκαηα
πνπ αθνξνχζαλ ζηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχζαλ γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηα
θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα.
Ν δξ Θίκσλ Ξ. Πηεξηψηεο παξάιιεια κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηνλ ηνκέα ησλ ΚΚΔ
δηδάζθεη ζην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, σο εμσηεξηθφο επηζηεκνληθφο
ζπλεξγάηεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα.
Έρεη δεκνζηεχζεη βηβιία θαη κειέηεο ζρεηηθέο κε ην Γηεζλέο Ρξαπεδηθφ Πχζηεκα, ηηο
ηξάπεδεο ζηα Βαιθάληα (έθδνζε ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Αίκνο ΑΔ
θαη ηεο Ινληθήο Σξάπεδαο), ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, Αγξνηηθή Νηθνλνκία, ηνλ
Ξιεζσξηζκφ θιπ.
Ξξφζθαηα (2008) απφ ηηο Δθδόζεηο κπίιηα – Σν Οηθνλνκηθό θπθινθφξεζε ην λέν ηνπ
βηβιίν «Πχγρξνλεο κέζνδνη Αλάπηπμεο, Management θαη Δθζπγρξνληζκνχ Αζθαιηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ».
Πηε θάζε ζχληαμεο βξίζθεηαη έλα αθφκε έξγν ηνπ, ην «Ιεμηθφ ηνπ Real Estate» (κε
πεξηζζφηεξνπο απφ 1.500 φξνπο ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά)
Γελλήζεθε θαη δεη ζηελ Αζήλα θαη είλαη παηέξαο δχν παηδηψλ

Μπέηηπ Σζαθαξέζηνπ
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκαηνο
Δπηθνηλωλίαο, Μέζωλ & Πνιηηηζκνύ
Πάληεην Παλεπηζηήκην

Ζ Γξ. Μπέηηπ Σζαθαξέζηνπ (btsaka@gmail.com) είλαη Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα ζην Ρκήκα
Δπηθνηλσλίαο, Κέζσλ θαη Ξνιηηηζκνχ, ζην Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην θαη επηθεθαιήο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Γηαθήκηζεο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ζην νηθείν Ρκήκα. Γηδάζθεη ζε πξνπηπρηαθφ
επίπεδν «Γηαθήκηζε θαη Γεκφζηεο Πρέζεηο», «Λέεο Θαηαλαισηηθέο Ράζεηο ζηελ Τεθηαθή
Δπνρή», «Θνηλσληθά Εεηήκαηα θαη Δπηρεηξεκαηηθή πεπζπλφηεηα» θαη «Γηαρείξηζε Θξίζεσλ».
Ππκκεηέρεη ζε δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ξαληείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε εηδίθεπζε α.
ζηελ Ξνιηηηζηηθή Γηαρείξηζε
θαη β. ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε φπνπ δηδάζθεη Ξνιηηηζηηθή
Δπηθνηλσλία θαη Κάξθεηηλγθ κε εζηίαζε ζην branding ησλ πφιεσλ θαη Τεθηαθή Δπηθνηλσλία
κε έκθαζε ζηα αλνηρηά δεκφζηα δεδνκέλα αληίζηνηρα.
Απφ ην 2007 είλαη επηζθέπηξηα Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα ζην Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ, ζην
Ξξφγξακκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ΚΒΑ), φπνπ δηδάζθεη ην κάζεκα ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο
Θνηλσληθήο Δπζχλεο θαη Ζζηθήο. Απφ ην 2002 είλαη κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Δπηθνηλσλίαο, θαη Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ Γ.Π. απφ ην 2008. Απφ ην 2007-2010
δηεηέιεζε κέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηεο κεληαίαο έθδνζεο ηεο εθεκεξίδαο Ρν ΒΖΚΑ,
«Βήκα Ηδεψλ» φπνπ επηκειήζεθε αθηεξψκαηα θαη δεκνζίεπζε άξζξα ηφζν ζην έληππν φζν
θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηνπ ηφπν (www.vimaideon.gr)
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 νξίζηεθε κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΡΔΗ Ηνλίσλ Λήζσλ
φπνπ έρεη ηελ αθαδεκατθή επνπηεία ηνπ Ρκήκαηνο Γεκνζίσλ Πρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη
απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 αλέιαβε ηε Γηεχζπλζε Δθπαηδεπηηθήο Οαδην-Ρειεφξαζεο ηνπ
πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε θχξην έξγν ηελ ςεθηαθή
κεηάβαζε ηνπ θνξέα.
Απφ ην 2008 ζπκκεηέρεη ζηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο θαη ζε δεκφζηεο παξεκβάζεηο
πνιηηψλ. Ζ ςεθηαθή θνπιηνχξα, ε θνηλσληθή θαηλνηνκία θαη ε ππεπζπλφηεηα είλαη ηα ηξία
αιιειέλδεηα πεδία έξεπλαο, δηδαζθαιίαο θαη δξάζεο.
Twitter: Tsakarestou, Facebook:betty.tsakarestou, LinkedIn: bettytsakarestou,

www.tsakarestou.com
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Γηάλλεο Φξέξεο
Γηεπζπληήο Δηαηξηθήο Δπηθνηλωλίαο
& Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο
ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ.
Δπηθεθαιήο Σνκέα Δ.Κ.Δ.
Δπξωπαϊθή Έλωζε Γηεπζπληώλ Δπηθνηλωλίαο (EACD)
Ν Γηάλλεο Φξέξεο αλέιαβε ηελ επζχλε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ έξγνπ ηεο Γέθπξαο Οίνπ –
Αληηξξίνπ «Σαξίιανο Ρξηθνχπεο» θαη ηηο ζπλαθείο κε ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα
αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΔΦΟΑ Α.Δ. ηνλ Κάξηην ηνπ 1999. Δίλαη επηθεθαιήο ηνπ Ρνκέα Δ.Θ.Δ. ηεο
European Association of Communication Directors (EACD), Ππληνληζηήο ηεο νξγάλσζεο γηα
ηελ Διιάδα θαη Αληηπξφεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ Ρνκέα Δηαηξηθψλ πνζέζεσλ (Corporate Affairs)
ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ (ΔΔΓΔ). Κέινο ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Δηήζηνπ «Ληαβφο ηεο Δπηθνηλσλίαο» (“Communication on Top”), κέινο ηεο Δπηηξνπήο
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο VINCI CONCESSIONS (θπξίνπ κεηφρνπ ηεο ΓΔΦΟΑ Α.Δ.),
ζπληνληζηήο ηνπ θνηλσληθνχ βξαρίνλα ηνπ Νκίινπ VINCI (ΠΛΓΔΠΚΝΠ VINCI) ζηελ Διιάδα,
Γεληθφο Ππληνληζηήο ηεο - ππφ ηελ Ξξνεδξία ηνπ θ. Θσζηή Πηεθαλφπνπινπ - Έλσζεο
Θνηλσληθψλ Φνξέσλ «ΞΙΥΛΔΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ» θαη κέινο ηνπ Γ.Π. ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νδηθήο
Αζθάιεηαο «ΞΑΛΝΠ ΚΙΥΛΑΠ».

Παλαγηώηεο Υξηζηνδνπιάθεο
Πξόεδξνο
ΠΑΚΟΔ

Ν θχξηνο Ξαλαγηψηεο Σξηζηνδνπιάθεο, δηεηέιεζε θαζεγεηήο Δξγαζηήξην Γεσινγίαο θαη
Ξαιαηνληνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απφ ην 1971 έσο ην 1973. Θαζεγεηήο ζηα
ΘΑΡΔΔ απφ ην 1973 – 1975. Υο θαζεγεηήο έγξαςε είθνζη δχν κειέηεο θαη ηξηάληα άξζξα ζε
δηάθνξεο εθεκεξίδεο. Ρν Πεπηέκβξην ηνπ 1974 ζπκκεηείρε κεηά απφ πξφζθιεζε ζην VI
Γηεζλέο Ππλέδξην γηα ηελ Πηξσκαηνγξαθία ηνπ Λενγελνχο ηεο Κεζνγείνπ, ζηε δηάξθεηα ηνπ
νπνίνπ κνηξάζηεθε πξσηφηππε ε εξγαζία ηνπ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εβδνκήληα (70) ζπλέδξηα
θαη εκεξίδεο. Γηα ηξία ρξφληα ιεηηνπξγνχζε ζηαζκνχο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο. Πηηο 16
Απξηιίνπ 1976 δηνξίζηεθε
Δπηζηεκνληθφο Πχκβνπινο γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην δήκν Ξεηξαηά.
Ρν Φεβξνπάξην ηνπ 1977 δηνξίζηεθε Δπηζηεκνληθφο Πχκβνπινο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ηνπ
Γήκνπ Ξεξάκαηνο. Πηα πιαίζηα απηά , δεκηνχξγεζε ζεκηλάξηα κε ζπκκεηνρή Διιήλσλ θαη
μέλσλ Δπηζηεκφλσλ (26 Πεπηεκβξίνπ – 3 Νθησβξίνπ 1977), παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ
πεξηβάιινληνο ζηελ Αζήλα, Ινλδίλν, Lancaster Αγγιίαο.
Ρν 1979 ηδξχεη ην ΞΑΘΝΔ (Ξαλειιήλην Θέληξν Νηθνινγηθψλ Δξεπλψλ) φπνπ κέρξη ζήκεξα
είλαη πξφεδξνο ηνπ απηφλνκνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ απηνχ θνξέα.
Δθδφηεο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο κεληαίαο εθεκεξίδαο «ΝΗΘΝΔΛΔΑ», ΝΗΘΝΔΞΑΛΑΠΡΑΠΖ,
«ΝΗΘΝΛ-ΝΚΗΑ» πνπ εθδίδεηαη αλειιηπψο απφ ην 1980 κέρξη ζήκεξα.
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Τν Διιελν-Γαιιηθό Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην ηδξύζεθε ην 1885 θαη είλαη έλα
από ηα αξραηόηεξα επηκειεηήξηα ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Σπγθεληξώλεη γαιιηθέο θαη ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο θαη ζήκεξα αξηζκεί πεξί ηα 450 κέιε.
Τν Δπηκειεηήξην έρεη αλαιάβεη κηα απνζηνιή γεληθνύ ελδηαθέξνληνο ε νπνία επεθηείλεηαη ζε
ηξία ραξαθηεξηζηηθά:
- απνηειεί έλα όξγαλν εθπξνζώπεζεο ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθεξόληωλ ηωλ δύν ρωξώλ,
- ζπκβάιιεη ζηε βειηίωζε ηεο εηθόλαο ηεο Γαιιίαο θαη ζηελ αιιεινθαηαλόεζε κεηαμύ
Διιήλωλ θαη Γάιιωλ επηρεηξεκαηηώλ.
- πξνζθέξεη ζεκαληηθή ζηήξημε ζηηο γαιιηθέο ή/θαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ επέθηαζή
ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ζηε Γαιιία αληίζηνηρα.
Η απνζηνιή ηνπ Διιελνγαιιηθνύ Δπηκειεηεξίνπ επηθεληξώλεηαη ζε δύν είδε δξαζηεξηνηήηωλ:
-

Πποώθηση των ελληνο-γαλλικών ανταλλαγών

- Οξγάλωζε επαγγεικαηηθώλ ζεκηλαξίωλ πνπ απνζθνπνύλ ζηε δηεπθόιπλζε ηωλ εκπνξηθώλ
ζπλαιιαγώλ κεηαμύ Γαιιίαο θαη Διιάδαο.
- Οξγάλωζε γεπκάηωλ κε πξόζθιεζε ζεκαληηθώλ νκηιεηώλ.
- Πξνώζεζε ηωλ γαιιηθώλ πξνϊόληωλ ζηελ Διιάδα.
- Γηνξγάλωζε εκπνξηθώλ εθζέζεωλ θαη ζαινληώλ γαιιηθώλ πξνϊόληωλ απεπζπλόκελωλ ζε
Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο.
- Οξγάλωζε γαιιηθώλ πεξηπηέξωλ ζηηο ζεκαληηθόηεξεο εκπνξηθέο εθζέζεηο θαη ζηα
επαγγεικαηηθά ζαιόληα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα.
-

Ππακτική στήπιξη στιρ επιχειπήσειρ

Έξεπλα αγνξάο.
Οξγάλωζε απνζηνιώλ κε εμαγωγηθνύο ζθνπνύο ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ηνκείο.
Αλαδήηεζε ζπλεηαίξωλ.
Γηνξγάλωζε παξνπζηάζεωλ δνθηκαζηηθώλ πξνϊόληωλ.
Υπεξεζίεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο.

31, rue Sina-106 80 ATHENES – Tel: 210.3625516/545, 210.3637013/581 FAX:210.3638106 – e-mail:ccifhel@otenet.gr
43, rue Eleftheriou Venizelou – 546 24 THESSALONIQUE – Tel: 2310.24216, 2310.235716, 2310.286416 – Fax:2310.220216
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ΔΕΦΑ Α.Ε.
ΦΟΡΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Η ελέξγεηα αλαδεηθλχεηαη ζήκεξα ζε παξάγνληα – θιεηδί γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ
γεσπνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ζε φιν ηνλ πιαλήηε.
Σαπηφρξνλα, ην θπζηθφ αέξην αλαδεηθλχεηαη σο ην θαχζηκν ηεο λέαο ελεξγεηαθήο επνρήο.
Σα πνιχηηκα απνζέκαηά ηνπ νξίδνπλ ηηο αθεηεξίεο ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ δξφκσλ θαη ησλ
λέσλ γεσπνιηηηθψλ δπλακηθψλ.
Η Διιάδα, αμηνπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, απαληά απνθαζηζηηθά ζηηο
πξνθιήζεηο ηνπ λένπ ελεξγεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη πξσηαγσληζηεί ζην ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ
δηεζλψλ θαη δηκεξψλ αγσγψλ, αλαβαζκίδνληαο ηε δηεζλή ζέζε ηεο.
Ο Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΓΔΦΑ) είλαη ν θπξίαξρνο κνριφο
πινπνίεζεο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο.
Με ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ δηεζλψλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηε ρψξα καο,
ε Διιάδα ζα θαηαζηεί δηεζλέο ελεξγεηαθφ ζηαπξνδξφκη αλάκεζα ζηελ Αζία, ηελ Αθξηθή θαη
ηελ Δπξψπε, κε ην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΔΦΑ) λα κεηαηξέπεηαη ζε ζεκαληηθή
πχιε εηζφδνπ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γεξαηά Ήπεηξν.
Απφ ηνπο Κήπνπο, ηνλ Πξνκαρψλα, ηνλ Σεξκαηηθφ ηαζκφ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ
ηεο Ρεβπζνχζαο, ην θπζηθφ αέξην θζάλεη ζηε ρψξα καο απφ ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, ηε Ρσζία,
ηελ Αιγεξία θαη άιιεο ρψξεο γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο.
Δηδηθά, ν Σεξκαηηθφο ηαζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη θαηλνηφκεο ππνδνκέο
θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ζεσξείηαη πξφηππν «πξάζηλεο εγθαηάζηαζεο», θαζψο ε
ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο
(ΗΘΤΑ), ηζρχνο 13Mw, έρεη επηθέξεη ζπλνιηθή κείσζε ησλ αέξησλ ξχπσλ ηεο ηάμεο ηνπ
77%.
Δπηπιένλ, ν ζηαζκφο, έρνληαο δπλαηφηεηα λα ηξνθνδνηήζεη ην ΔΦΑ κε 5 δηο. θπβηθά κέηξα
αεξίνπ ηνλ ρξφλν, κπνξεί φρη κφλν λα θαιχςεη ζην ζχλνιν ηνπο ηηο εγρψξηεο αλάγθεο αιιά θαη
λα ηξνθνδνηήζεη θαη γεηηνληθέο ρψξεο, φπσο έρεη ήδε ζπκβεί κε ηε Βνπιγαξία.
Παξάιιεια, ν ΓΔΦΑ εθζπγρξνλίδεη, ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη 1.219 ρικ. αγσγψλ θαη πνιιψλ
ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ θαζεκεξηλά
κειεηά θαη θαηαζθεπάδεη λέα ρηιηφκεηξα αγσγψλ. Γεκηνπξγεί, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα βηψζηκε αλάπηπμε, εμαζθαιίδνληαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηα λνηθνθπξηά
ηεο ρψξαο ηελ πιένλ απνδνηηθή, εχρξεζηε θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ζπκβαηηθή κνξθή
ελέξγεηαο.
Αθφκε, ν ΓΔΦΑ Θέηεη γεξέο βάζεηο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο ειεχζεξεο
αληαγσληζηηθήο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα καο, θαζψο δηαρεηξίδεηαη ηελ πξφζβαζε πνπ
ζα έρεη θάζε εκπνξηθή εηαηξεία-ρξήζηεο ζην Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ
(ΔΜΦΑ), αιιά θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο.
ηφρνη ηνπ ΓΔΦΑ είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ ππνδνκψλ θαη ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ
θαη ε αζθάιεηα εθνδηαζκνχ κε ηε ράξαμε ελαιιαθηηθψλ νδεχζεσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ
θπζηθνχ αεξίνπ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο πξνκήζεηαο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ

Η ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1998, είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
Οκίινπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηελ ΝΑ Δπξψπε, κε δξαζηεξηφηεηεο ζε νιφθιεξε ηελ
παξαγσγηθή αιπζίδα ελέξγεηαο θαη παξνπζία ζε 9 ρψξεο.
Σν εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλεη:
Γηχιηζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη δηάζεζε θαπζίκσλ.
Δκπνξία πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηεζλψλ πσιήζεσλ.
Έξεπλα θαη παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ.
Παξαγσγή θαη εκπνξία πεηξνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ.
Παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέζσ ηεο Elpedison.
Παξαγσγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
πκκεηνρή ζην θπζηθφ αέξην, κέζσ ηεο ΓΔΠΑ.
πκκεηνρή ζηε κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ (αγσγνί & ζαιάζζηεο
κεηαθνξέο).

Ο Όκηινο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ επηβεβαηψλεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά,
ζηεξηδφκελνο ζηελ νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή ηνπ γηα βηψζηκε αλάπηπμε, ε νπνία
πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ επελδχζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
δηπιηζηεξίσλ ηνπ, κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ θαη πινπνίεζε ελφο επξένο θνηλσληθνχ έξγνπ.
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Σατσδρομικό Σαμιεστήριο Ελλάδος ΑΣΕ

Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Διιάδνο είλαη Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξεία εηζεγκέλε ζην
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, κέινο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ, ηεο Έλσζεο Δπξσπατθψλ
Σακηεπηεξίσλ θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σακηεπηεξίσλ.
Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην ηδξχζεθε ην 1900 κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά, θαη ηελ
νηθνδφκεζε κηαο καθξάο παξάδνζεο θχξνπο θαη αμηνπηζηίαο, πνπ κέρξη ζήκεξα ζπληζηά θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ.
Απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαηάθεξε λα απεπζπλζεί ζε πιαηηά ζηξψκαηα
ηνπ εξγαδφκελνπ πιεζπζκνχ, λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη λα ζπγθεληξψζεη έλα
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ιατθήο απνηακίεπζεο.
ήκεξα, βαδίδνληαο ζην δεχηεξν αηψλα δσήο ηνπ, ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην είλαη ε
ζχγρξνλε εζηθή ηξάπεδα, πνπ δηαζέηεη ην ππφβαζξν θαη ηε δπλακηθή λα ζηεξίδεη ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία θαη θνηλσλία κε έξγα, αμηνπνηψληαο ηελ επξχηαηε θαηαζεηηθή ηεο βάζε θαη έλα
πγηέο ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ.
Υξεκαηνδνηψληαο
λέεο
παξαγσγηθέο
θαηλνηφκνπο
δξάζεηο,
επελδχεη
ζηε
κηθξνεπηρεηξεκαηηθφηεηα, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο θαη αλαιακβάλεη ελεξγφ
ξφιν ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε.
ρεδηάδεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε γλψκνλα ηνλ άλζξσπν. Με ζπλαίζζεζε ηνπ θνηλσληθνχ
ηεο ξφινπ πξνσζεί ελέξγεηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, επελδχνληαο ζε θέξδνο πνπ
επηζηξέθεη ζηνλ πνιίηε.
Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην παξακέλεη ε ελαιιαθηηθή ηξάπεδα πνπ βξίζθεηαη ζηαζεξά δίπια
ζηνλ πνιίηε, ρηίδνληαο θαζεκεξηλά ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο.
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Αζελατθή Επζνπνηία

Ζ Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ. είλαη από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εηαηξείεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο
κπίξαο ζηελ Διιάδα. Ηδξύζεθε ην 1963 από κηα νκάδα Διιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ θαη ζήκεξα
έρεη ηξία εξγνζηάζηα παξαγσγήο κπίξαο ζηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Ξάηξα όπνπ
απαζρνιεί 1.100 εξγαδόκελνπο θαη παξάγεη ηηο κπίξεο Amstel, Heineken, ΑΙΦΑ, Fischer,
Amstel Premium Pilsener, Buckler, BIOΠ 5 θαη κία κνλάδα εκθηάισζεο ηνπ θπζηθνύ
κεηαιιηθνύ λεξνύ ΗΝΙΖ ζηελ Ιακία. Ραπηόρξνλα, εηζάγεη πεξηζζόηεξεο από 15 κάξθεο
κπίξαο, ελώ εμάγεη 17 πξντόληα ηεο ζε 26 ρώξεο αλά ηνλ θόζκν.
Ξαξάιιεια κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο αλάπηπμε, ε εηαηξία επελδύεη επί ζεηξά εηώλ ζηνλ
εθζπγρξνληζκό ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ πηνζέηεζε κηαο νινθιεξσκέλεο
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ηε δηακόξθσζε ελόο αζθαινύο θαη δίθαηνπ εξγαζηαθνύ
πεξηβάιινληνο, ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ππεύζπλε θαηαλάισζε ηνπ αιθνόι
θαη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά, πάληα κε ηελ έκπξαθηε ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, κε
δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία.
www.athenianbrewery.gr
www.responsibeerity.gr

Αιέμαλδξνο Πακαξάο & Ππλεξγάηεο ΑΔ
Αξρηηέθηνλεο, Κεραληθνί, Πύκβνπινη Έξγσλ Α.Δ.

Ρν γξαθείν πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζ' έλα επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ
κεηαμύ άιισλ: ρσξνηαμία, πνιενδνκία, αλάπηπμε γεο, αξρηηεθηνληθή, αξρηηεθηνληθή
εζσηεξηθώλ
ρώξσλ,
αξρηηεθηνληθή
ηνπίνπ,
πεξηβαιινληηθό
ζρεδηαζκό,
κειέηεο
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, κειέηεο παξαθνινύζεζεο εμέιημεο έξγσλ θ.ι.π.
Ζ παξνπζία θαη ε απνηειεζκαηηθή ηνπ απόδνζε έρεη θαζηεξώζεη ην Γξαθείν Πακαξά σο έλαλ
από ηνπο θαιύηεξνπο δεκηνπξγνύο πνηνηηθά δνκεκέλσλ ρώξσλ ζηελ Διιάδα.
Ζ εκπεηξία ηνπ Αιέμαλδξνπ Θ. Πακαξά & ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ αληαλαθιά κία κνλαδηθή
αληίιεςε θαη ηερλνγλσζία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ελόο έξγνπ.
ινπνηείηαη κε ζρεδηαζκό πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ δηαξθή αλαδήηεζε ηνπ «ηδαληθνύ» κέζα
από ηδηαίηεξε επαηζζεζία γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ πεξηξξένπζα αηκόζθαηξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ρώξνπ, ηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο, ηε βησζηκόηεηα, ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ, ηελ νηθνλνκηθή
επζύλε, ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηθώλ γλώζεσλ αηρκήο, ηνλ ζπγθεξαζκό ηεο παξάδνζεο θαη
ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θάζε πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο κέζα από έλαλ ζύγρξνλν ηξόπν
έθθξαζεο.
Γηα λα ζπκεζνύκε ηνλ Paul Valéry: "Ξεξηδηαβάδνληαο ζηελ πνιηηεία, αλάκεζα ζηα θηίξηα πνπ
ηε γεκίδνπλ, άιια είλαη βνπβά, άιια κηινύλε θη άιια, ηα πην ζπάληα, ηξαγνπδνύλ". Ν
Αιέμαλδξνο Θ. Πακαξάο & νη ζπλεξγάηεο ηνπ, παξά ηελ πξαθηηθή ηνπο λννηξνπία, ζηνρεύνπλ
θάζε θνξά ζην λα θάλνπλ πξαγκαηηθόηεηα απηό ην ηδαληθό.
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ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ



ΓΔΛΗΘΑ
Ζ FOOD TREASURY A.E αλήθεη ζηνλ όκηιν εηαηξεηώλ ηνπ θ.
Ξέηξνπ Θπξηαθίδε.
Γξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο ιηαληθήο βηνινγηθώλ θαη
πγηεηλώλ πξντόλησλ ηξνθίκσλ, κέζσ ελόο supermarket ζηε
Ιεσθόξν Αιίκνπ 15, κε ην όλνκα «Βηνινγηθά Θπξηαθίδεο» θαη
πέληε θαηαζηεκάησλ ζηελ Αζήλα, Θαιιηζέα, Λ. Πκύξλε θαη Ξεηξαηά.
ΝΟΑΚΑ
Ν θ. Ξέηξνο Θπξηαθίδεο, πξσηνπόξνο ζηελ ειιεληθή αγνξά Βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζηελ όπνηα
δξαζηεξηνπνηείηαη γηα πεξηζζόηεξα από 30 ρξόληα, πινπνίεζε έλα λένπ ηύπνπ θαηάζηεκα
ηξνθίκσλ πνπ θέξλεη ηελ πγηεηλή δηαηξνθή πην θνληά ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ θαηαλαισηή.
ΑΞΝΠΡΝΙΖ
Λα πξνζθέξνπκε ζηνλ θαηαλαισηή πηζηνπνηεκέλα, επηιεγκέλα, πγηεηλά πξντόληα ζηηο
θαιύηεξεο ηηκέο. Ξξντόληα πνπ θαιύπηνπλ ηηο πςειέο γεπζηηθέο θαη δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ
ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο.
ΞΟΝΗΝΛΡΑ
Βηνινγηθά πξντόληα
Ξιήξεο πνηθηιία πηζηνπνηεκέλσλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζε ζηαζεξά νηθνλνκηθέο ηηκέο.
Βηνινγηθά πξντόληα Διιεληθήο γεο
Ξηζηνπνηεκέλα Διιεληθά θαη γεπζηηθά βηνινγηθά πξντόληα από έιιελεο αμηόπηζηνπο
παξαγσγνύο, ζε εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθέο ηηκέο
Ξαξαδνζηαθά πξντόληα
Άξηζηεο πνηόηεηαο ειιεληθά παξαδνζηαθά πξντόληα από αγξνηηθέο νηθνηερλίεο θαη
ζπλεηαηξηζκνύο, πνπ αθνινπζνύλ πηζηά παξαδνζηαθέο ηνπηθέο ζπληαγέο θαη κεζόδνπο.
Ξξντόληα πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε θαη ηζνξξνπία
ηνπ νξγαληζκνύ.
Ξξντόληα εηδηθήο δηαηξνθήο γηα ηνπο πάζρνληεο από δηαηξνθηθέο δπζαλεμίεο.
Ξξντόληα γηα ρνξηνθάγνπο, vegans, σκνθάγνπο.
Κεγάιε πνηθηιία ζε θαιιπληηθά ρσξίο ρεκηθά ζπζηαηηθά, θαη πξντόληα θαζαξηζκνύ
απαιιαγκέλα από βαξηά ρεκηθά θαη ηνμηθά, ηα νπνία πξνζθέξνπλ βαζηά θαζαξηόηεηα ρσξίο λα
πξνθαινύλ εξεζηζκνύο.

Bηνινγηθά Θπξηαθίδεο

SUPERMARKET:
Ιεσθ. Αιίκνπ 15, ΡΘ 174 55 Αιηκνο. Ρει.: 213 0087100, fax: 210 9431248.Ωξεο ιεηηνπξγίαο:
Γεπηέξα-Ξαξαζθεπή 09:00πκ - 09:00κκ, Πάββαην 09:00πκ -08:00κκ.Γσξεάλ αζθαιέο parking.
ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ:
Αζελώλ: Αθαδεκίαο 84, ΡΘ 106 78 Αζήλα. Ρει.: 210 3821800, fax: 210 3821805
Θαιιηζέαο: Καληδαγξησηάθε 50, ΡΘ176 72 Θαιιηζέα. Ρει.: 210 9537415, fax: 210 9537746
Θξενπσιείν Θαιιηζέαο: Αξηζηείδνπ 124 & Καληδαγξησηάθε ΡΘ 176 72 Θαιιηζέα, Ρει.: 210 9518100
Λ. Πκύξλεο: Νκήξνπ 71, ΡΘ 171 21 Λ. Πκύξλε. Ρει. 210 9370468,fax: 210 9373492
Ξεηξαηά: Ρζακαδνύ 71-73, ΡΘ 185 32 Ξεηξαηάο. Ρει.: 210 4137700, fax: 210 4137747

Coca-Cola Ρξία Έςηινλ
Ζ Coca-Cola Ρξία Έςηινλ κε 43 ρξόληα παξνπζίαο ζηελ ειιεληθή
αγνξά, απνηειεί πξσηνπόξν εηαηξία παξαγσγήο θαη εκπνξίαο κε
αιθννινύρσλ πνηώλ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη δηαδξακαηίδεη
νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Ζ Coca-Cola Ρξία Έςηινλ απνηειεί κέινο ηνπ ειιεληθνύ
πνιπεζληθνύ νκίινπ, ηεο Coca-Cola Hellenic, ελόο από ηνπο
κεγαιύηεξνπο εκθηαισηέο, παγθνζκίσο, ησλ πξντόλησλ ηεο The Coca-Cola Company αιιά θαη
αλαςπθηηθώλ πξντόλησλ ελ γέλεη, κε δηεζλή παξνπζία ζε 28 ρώξεο θαη έδξα ηελ Αζήλα.
Ζ Coca-Cola Ρξία Έςηινλ παξάγεη, δηαλέκεη θαη εκπνξεύεηαη πξντόληα ηεο The Coca-Cola
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Company, αιιά θαη δηθά ηεο πξντόληα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε θαηλνηόκν ζεηξά ρπκώλ Amita
θαη Frulite, ηα εκθηαισκέλα λεξά ΑΟΑ, Waterblue θαη Ιύηηνο, ηα snacks TSAKIRIS θαζώο θαη
πξντόληα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ The Coca-Cola Company θαη άιιεο εηαηξείεο, όπσο είλαη ν
έηνηκνο πξνο πόζε θαθέο illy cafe, ηα mixers Tuborg, ην ηζάη Nestea θαη ηα ελεξγεηαθά πνηά
Monster.
Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ν ζεβαζκόο πξνο ηνλ εξγαδόκελν, ε νπζηαζηηθή πξνζθνξά
θαη ε έκπξαθηε ζπκκεηνρή ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απνηεινύλ ζεκειηώδεηο
αξρέο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο.

ΓΔΖ Α.Δ.
Ζ Γεµόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζµνύ Α.Δ. είλαη ζήµεξα ε
µεγαιύηεξε εηαηξία παξαγσγήο θαη πξνµήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, µε πεξηζζόηεξνπο από 7,3
εθαηνµµύξηα πειάηεο.
Κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ απειεπζεξσµέλεο αγνξάο ελέξγεηαο, ε
∆ΔΖ Α.Δ. είλαη µία πιήξσο θαζεηνπνηεµέλε εηαηξία πνπ θαιύπηεη
ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη έρεη
εγεηηθή ζέζε ζε µία από ηηο ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελεο αγνξέο
ζηελ Δπξώπε, όπσο είλαη ε ειιεληθή, αιιά θαη ζηελ επξύηεξε
αγνξά ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο.
Ππκβάιινληαο ελεξγά ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο εγρώξηαο αγνξάο ειεθηξηζµνύ, νη
δξαζηεξηόηεηεο ηεο ∆ηαλνµήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ ∆ηαρεηξηζηή ησλ µε
δηαζπλδεδεµέλσλ Λήζσλ πεξηέξρνληαη ζε µηα 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο ∆ΔΖ Α.Δ.
Ξαξάιιεια, νη δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Κεηαθνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πεξλνύλ ππό ηνλ πιήξε έιεγρν µηαο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηεο ∆ΔΖ Α.Δ.
Ρν λέν νξγαλσηηθό ζρήµα µε ηξεηο μερσξηζηέο εηαηξίεο εμαζθαιίδεη ζηνλ Όµηιν ∆ΔΖ
µεγαιύηεξε επειημία, θαιύηεξεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο θαη µεγαιύηεξε νηθνλνµηθή
απνηειεζµαηηθόηεηα, ελώ παξάιιεια εμαζθαιίδεη ίζεο επθαηξίεο πξόζβαζεο ζηνπο ρξήζηεο
ησλ δηθηύσλ ηεο Κεηαθνξάο θαη ηεο ∆ηαλνµήο.

ΓΔΞΑ Α.Δ.
Ζ ΓΔΞΑ είλαη έλαο ζύγρξνλνο θαη αληαγσληζηηθόο όκηινο εηαηξεηώλ,
κε δπλακηθή παξνπζία ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα θαη νπζηαζηηθή
ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ
ηνπηθώλ θνηλσληώλ. Κε ζπλερείο επεθηάζεηο ησλ αγσγώλ θπζηθνύ
αεξίνπ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ Δηαηξεηώλ Ξαξνρήο Αεξίνπ (ΔΞΑ),
θέξλεη ην θπζηθό αέξην θνληά ζε όιν θαη πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο
ηεο ρώξαο. Κέζα από λέεο ζπκθσλίεο πξνκήζεηαο θπζηθνύ αεξίνπ,
ζηνρεύεη ζηελ επάξθεηα εθνδηαζκνύ ηεο αγνξάο, ηελ εμππεξέηεζε ηεο ζπλερώο απμαλόκελεο
πειαηεηαθήο ηεο βάζεο θαη ηελ αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ηεο ρώξαο κε θπζηθό αέξην.
Ζ ΓΔΞΑ ζέηεη λένπο ζηόρνπο, αθελόο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ παθέηνπ ησλ ππεξεζηώλ ηεο
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ εγρώξηα αγνξά θαη αθεηέξνπ, γηα ηελ
επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, θαζηζηώληαο ηε ρώξα καο θξίζηκν
ελεξγεηαθό θόκβν ζύλδεζεο ησλ ρσξώλ παξαγσγήο ηεο Αλαηνιήο κε ηηο κεγάιεο αγνξέο ηεο
Δπξώπεο.
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Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο»
Ζ εηαηξεία Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Α.Δ. (ΓΑΑ) ηδξύζεθε ηνλ Ηνύλην
ηνπ 1996 κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (55 %) θαη ηδησηηθήο
θνηλνπξαμίαο (45%). Ρν εηαηξηθό απηό ζρήκα, είλαη ππεύζπλν γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ αεξνδξνκίνπ γηα ηξηάληα ρξόληα, θαη απνηειεί κηα
πξσηνπνξηαθή ζπλεξγαζία δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ηελ πξώηε
δηεζλώο πνπ εθάξκνζε ηελ κέζνδν ΒΝΝΡ (Build – Own – Operate –
Transfer / Θαηαζθεπή - Ηδηνθηεζία – Ιεηηνπξγία - Κεηαβίβαζε).
Ν ΓΑΑ είλαη έλα από ηα πην ζύγρξνλα, ιεηηνπξγηθά θαη αζθαιή αεξνδξόκηα
ζηνλ θόζκν θαη απνηειεί ην κεγαιύηεξν θέληξν αεξνκεηαθνξώλ ζηελ λνηηναλαηνιηθή
Δπξώπε. Γηαζέηεη ππεξζύγρξνλε ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη πςειό επίπεδν ππεξεζηώλ. Πηε
πνξεία ησλ δέθα εηώλ πεηπρεκέλεο ιεηηνπξγίαο έρεη θαηαθηήζεη ηελ παγθόζκηα αλαγλώξηζε
ζην ρώξν ησλ αεξνκεηαθνξώλ αιιά θαη ηελ εκπηζηνζύλε ηνύ επηβαηηθνύ θνηλνύ.
Ν ΓΑΑ δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζην αεξνκεηαθνξηθό έξγν. Ζ εηαηξεία αεξνδξνκίνπ
εθαξκόδνληαο ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή δηαξθνύο αλάπηπμεο, απνηειεί ζεκαληηθή θηλεηήξηα
δύλακε επηρεηξεκαηηθήο εμέιημεο ζε ηνπηθό θαη εζληθό επίπεδν. Ζ Αεξνδξνκηαθή θνηλόηεηα
απνηειεί ηελ βάζε δξαζηεξηνπνίεζεο γηα πεξηζζόηεξεο από 300 επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη
άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από 16.000
εξγαδνκέλνπο, θαζηζηώληαο ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο
κνρινύο απαζρόιεζεο ζηε Διιάδα. Ήδε από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, δεκηνύξγεζε πεξίπνπ
3.300 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Πύκθσλα κε κειέηε ηνπ Νηθνλνκηθνύ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
(2009), ε ζπλεηζθνξά ηνπ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα Αζελώλ ζην ΑΔΞ αλέξρεηαη ζην 2,14%.

Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο
Ν Όκηινο ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο είλαη ν
κεγαιύηεξνο ηξαπεδηθόο όκηινο ηεο ρώξαο, κε πνιπζρηδείο
δξαζηεξηόηεηεο ζε όινπο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο
ηνκείο. Θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηηο θαηαζέζεηο, ηε
ρξεκαηνδόηεζε ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ηηο αζθαιηζηηθέο
εξγαζίεο. Ρν εθηεηακέλν δίθηπν παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ
ζηελ Διιάδα απνηειείηαη από 558 θαηαζηήκαηα θαη 1.426 ATM.
Δθηόο Διιάδαο, δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 12 ρώξεο, κέζσ 1.144 ηξαπεδηθώλ κνλάδσλ. Νη
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δηεμάγνληαη κέζσ 8 ζπγαηξηθώλ ηξαπεδώλ ζηελ Ρνπξθία, ηε Βνπιγαξία,
ηε Ονπκαλία, ηελ Ξ.Γ.Γ.Κ., ηε Πεξβία, ηελ Θύπξν, ηε Λόηηα Αθξηθή θαη ηε Κάιηα. Γηαηεξεί
επίζεο θαηαζηήκαηα ζηελ Αιβαλία, ηελ Αίγππην, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη γξαθεία
αληηπξνζσπείαο ζηελ Απζηξαιία.
Κε ζύλνιν ελεξγεηηθνύ €115 δηζ., απαζρνιεί πεξίπνπ 35.700 εξγαδνκέλνπο (πεξίπνπ 15.000
άηνκα ζηελ Ρξάπεδα θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εληόο Διιάδνο).
Ζ Δζληθή Ρξάπεδα εθαξκόδεη πξόγξακκα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο, ππνγξακκίδνληαο ηε
δέζκεπζή ηεο πξνο ηελ θνηλσλία. Ζ θνηλσληθή ηεο ζπλεηζθνξά πεξηιακβάλεη επξύ θάζκα
ρνξεγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνύ, ησλ επηζηεκώλ θαη ηεο έξεπλαο,
ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ΔΡΔ θαηέρεη ηελ 96ε ζέζε κεηαμύ ησλ 1000
θνξπθαίσλ ηξαπεδώλ ζηνλ θόζκν, ζύκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπ “The Banker-Financial

Times”.

(Πηνηρεία 30.09.2011)
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ΔΓΑΞ
Ζ ΔΓΑΞ, Δηαηξεία Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
ηεο Ξξσηεύνπζαο ηδξύζεθε ην 1980 από ηε
ζπγρώλεπζε ηεο Αλσλύκνπ Διιεληθήο Δηαηξείαο
δάησλ ησλ πόιεσλ Αζελώλ – Ξεηξαηώο θαη
Ξεξηρώξσλ (ΔΔ) θαη ηνπ Νξγαληζκνύ Απνρεηεύζεσο Ξξσηεπνύζεο (ΝΑΞ). Ζ ΔΓΑΞ
θαιύπηεη ηηο θαζεκεξηλέο πδξνδνηηθέο θαη απνρεηεπηηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ
Ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο, δειαδή πεξηζζόηεξσλ από 4.300.000 θαηνίθσλ.
Ρν όξακα ηεο ΔΓΑΞ, λα εμειηρζεί ζηελ πην αμηόπηζηε εηαηξεία παξνρήο νινθιεξσκέλσλ
ιύζεσλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο εληόο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ζην εμσηεξηθό, πξνζδηνξίδεη
ην γεληθόηεξν ζηξαηεγηθό πιαίζην δξάζεο ηεο θαη ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηεο πνιηηηθήο ηεο.
Πην πιαίζην απηό, ε ΔΓΑΞ δεζκεύεηαη γηα ηελ παξνρή πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζηώλ
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο, βέιηηζηεο νηθνλνκηθέο απνδόζεηο πξνο
ηνπο κεηόρνπο ηεο, θαη ππεύζπλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πξνο ηελ θνηλσλία, πάληα κε
επίθεληξν ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

MAMIDOIL JETOIL A.E.
Ζ MAMIDOIL JETOIL A.E. είλαη κία ακηγώο ειιεληθή, νηθνγελεηαθή
επηρείξεζε κε πάλσ από 42 ρξόληα παξνπζίαο ζηελ ειιεληθή θαη
δηεζλή αγνξά ηεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδώλ. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη
πεξίπνπ 600 πξαηήξηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κε ζήκαηα JETOIL,
έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ην κεγαιύηεξν εληαίν απνζεθεπηηθό ρώξν
ρσξεηηθόηεηαο 200.000 θ.κ. ζην Θαινρώξη Θεζζαινλίθεο από όπνπ
ηξνθνδνηεί ηνλ δίθηπό ηεο ζηε Βόξεηα Διιάδα θαη εμάγεη ζηηο ρώξεο
ησλ Βαιθαλίσλ. Γηαζέηεη ζηόιν 5 εθνδηαζηηθώλ πινηαξίσλ γηα ηνλ
αλεθνδηαζκό ηεο αγνξάο κε θαύζηκα λαπηηιίαο, ζηόιν 30 Η.Σ.
βπηηνθόξσλ νρεκάησλ, ελώ εκπνξεύεηαη ιηπαληηθά θαη γξάζα γηα όιεο ηηο ρξήζεηο κέζσ ηνπ
δηθηύνπ πξαηεξίσλ. Κέζσ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ έρεη αλαπηπρζεί ζε ρώξεο ησλ Βαιθαλίσλ
όπσο ε Αιβαλία, ε Βνπιγαξία, ην Θόζζνβν, ε πΓΓΚ θαη ε Πεξβία. Πηελ Αιβαλία θαη ζην
Θόζζνβν δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο θαπζίκσλ. Ρα ηειεπηαία ρξόληα
ε MAMIDOIL JETOIL έρεη εληάμεη ηελ ΔΘΔ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο θαη από ην 2008-9 εθδίδεη
εηήζηα Έθζεζε Δηαηξηθήο πεπζπλόηεηαο. Ρν 2010 ζπκκεηείρε γηα πξώηε θνξά ζηνλ Δζληθό
Γείθηε Δηαηξηθήο πεπζπλόηεηαο όπνπ έιαβε ηε δηάθξηζε Bronze, ελώ γηα ην 2011 έιαβε ηε
δηάθξηζε Silver θαζώο θαη δηάθξηζε γηα ηε κεγαιύηεξε πξόνδν κεηαμύ άιισλ εηαηξεηώλ ζηελ
θαηεγνξία απηή. Ρν 2011 είρε επίζεο βξαβεπηεί από ην Θέληξν Αεηθνξίαο θαη ην ΚΘΝ my
climate κε ην βξαβείν γηα ην «Ξξόγξακκα Θαηακέηξεζεο θαη Αληηζηάζκηζεο Ούπσλ γηα ην
ζηόιν ησλ Η.Σ. βπηηνθόξσλ».
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ΝΡΔ A.E.
Ν ΝΡΔ είλαη ν κεγαιύηεξνο ηειεπηθνηλσληαθόο πάξνρνο ζηελ
Διιάδα, ελώ καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ απνηειεί ζήκεξα έλαλ
από ηνπο θνξπθαίνπο ηειεπηθνηλσληαθνύο νκίινπο ζηε
Λνηηναλαηνιηθή Δπξώπε. Ν ΝΡΔ είλαη κία από ηηο πέληε
κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ζύκθσλα
κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε. Θαηόπηλ ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηελ
Διιεληθή Θπβέξλεζε θαη ζηε Deutsche Telekom, ην πνζνζηό ηεο Deutsche Telekom ζηνλ
ΝΡΔ αλέξρεηαη, από ηηο 11 Ηνπιίνπ 2011, ζε 40% θαη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζε 10%.
Πήκεξα, νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ν ΝΡΔ ζπκκεηέρεη ελεξγά απαζρνινύλ πεξηζζόηεξνπο από
30.000 εξγαδνκέλνπο ζε 4 ρώξεο θαη ην ραξηνθπιάθην ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ
πεξηιακβάλεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο, ζηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθσλία, δηαδηθηπαθέο
εθαξκνγέο, δνξπθνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο επηθνηλσλίεο, θαζώο θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ
ππεξεζηώλ.
Όξακα ηνπ ΝΡΔ είλαη λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο πςεινύ
επηπέδνπ έηζη ώζηε λα απνηειεί ηελ πξώηε επηινγή ησλ πειαηώλ ζηελ Διιάδα θαη ηε Λ.Α.
Δπξώπε, θαζώο θαη λα ελεξγεί σο «ππεύζπλνο πνιίηεο» έηζη ώζηε ε παξνπζία θαη ε δξάζε
ηνπ λα πξνζζέηνπλ αμία ζε όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ζηηο ρώξεο όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.
Ξεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: www.ote.gr.

COSMOTE
Ζ COSMOTE, κέινο ηνπ Νκίινπ ΝΡΔ, μεθίλεζε ηελ
εκπνξηθή ηεο ιεηηνπξγία ην 1998. Κέζα ζε ζύληνκν
ρξνληθό δηάζηεκα, ε εηαηξεία θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη
ηελ πξώηε ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά θηλεηήο
ηειεθσλίαο θαη λα κεηεμειηρζεί ζε πνιπεζληθό όκηιν κε
δπλακηθή παξνπζία ζηελ Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηε
Ονπκαλία κέζσ ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξεηώλ AMC, GLOBUL θαη COSMOTE Romania
αληίζηνηρα. Πηα ηέιε ηνπ 20111, ε πειαηεηαθή βάζε ηνπ Νκίινπ COSMOTE δηακνξθώζεθε ζε
20,5 εθαηνκκύξηα πεξίπνπ, ελώ ζηελ Διιάδα αλήιζε ζε 7,9 εθαηνκκύξηα. Πηαζεξόο κνριόο
πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηώλ παξακέλεη ε ΓΔΟΚΑΛΝΠ, ε πιένλ επηηπρεκέλε αιπζίδα ιηαληθήο
ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ ζηε ΛΑ Δπξώπε.
Βαζηζκέλε ζην ππεξζύγρξνλν ηειεπηθνηλσληαθό ηεο δίθηπν, ε COSMOTE αμηνπνηεί ηερλνινγίεο
αηρκήο θαη πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ επηθνηλσλίαο πνπ
αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο πην εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο, ζπλδπάδνληαο πςειή πνηόηεηα κε
πξνζηηέο ρξεώζεηο.
Κε ππιώλεο ην Ξεξηβάιινλ, ηελ Θνηλσλία, ηνπο Δξγαδνκέλνπο θαη ηελ Αγνξά, ε COSMOTE
πινπνηεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θαη πην νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο
πεπζπλόηεηαο ζηελ Διιάδα, ελώ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πινπνηνύλ όιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο
COSMOTE, ζπλεηζθέξνληαο ελεξγά ζηελ παγθόζκηα αεηθόξν αλάπηπμε.
Ζ ππόζρεζή ηεο: «Ν θόζκνο καο, εζύ».
Ξεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.cosmote.gr.
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S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Ζ S&B Βηνκεραληθά Νξπθηά είλαη έλαο δηεζλήο Όκηινο
δηαθνξνπνηεκέλσλ νξπθηώλ θαη πιηθώλ πνπ ηδξύζεθε
ζηελ Διιάδα ην 1934 θαη εηζήρζε ζην Σξεκαηηζηήξην
Αζελώλ ην 1994. Δίλαη ε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ
S&B. Ν Όκηινο δηαζέηεη ζήκεξα 26 νξπρεία, 46
εξγνζηάζηα & κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη 26 θέληξα
δηαλνκήο ζε 21 ρώξεο αλά ηελ πθήιην θαη πξαγκαηνπνηεί
πσιήζεηο ζε 75 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Θύξηα δξαζηεξηόηεηά ηνπ απνηεινύλ ε εμόξπμε θαη
ε επεμεξγαζία κπεληνλίηε, πεξιίηε, βσμίηε, βνιιαζηνλίηε θαη ε παξαγσγή ζπιιηπαζκάησλ
ζπλερνύο ρύηεπζεο, θαζώο θαη κεγάιεο πνηθηιίαο εμεηδηθεπκέλσλ πξντόλησλ γηα επξύ θάζκα
βηνκεραληθώλ εθαξκνγώλ θαη αγνξώλ. Νη βηνκεραληθέο ιύζεηο πνπ παξέρεη βαζίδνληαη ζε
θπζηθνύο πόξνπο θαη απεπζύλνληαη ζε επξύ θάζκα αγνξώλ όπσο είλαη ηα ρπηήξηα, ν
θαηαζθεπαζηηθόο ηνκέαο, ε κεηαιινπξγία θαη άιιεο αγνξέο εηδηθώλ εθαξκνγώλ. Ξάλσ από ην
90% ηνπ ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ Νκίινπ πξνέξρεηαη από πσιήζεηο εθηόο
Διιάδνο. Πήκεξα απαζρνινύληαη ζηνλ Όκηιν S&B 1.963 εξγαδόκελνη εθ ησλ νπνίσλ νη 635
ζηελ Διιάδα.

ΣΝΟΖΓΝΠ ΙΔΘΩΚΑΡΝΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ
Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ, ε νπνία ηδξύζεθε ην 1998, είλαη
έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο Νκίινπο ζηνλ ηνκέα ηεο
ελέξγεηαο ζηελ ΛΑ Δπξώπε, κε δξαζηεξηόηεηεο ζε νιόθιεξε
ηελ παξαγσγηθή αιπζίδα ελέξγεηαο θαη παξνπζία ζε 9 ρώξεο.
Ρν εύξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλεη:
Γηύιηζε αξγνύ πεηξειαίνπ θαη δηάζεζε θαπζίκσλ.
Δκπνξία πξντόλησλ πεηξειαίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηεζλώλ πσιήζεσλ.
Έξεπλα θαη παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ.
Ξαξαγσγή θαη εκπνξία πεηξνρεκηθώλ θαη ρεκηθώλ.
Ξαξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέζσ ηεο Elpedison.
Ξαξαγσγή αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο
Ππκκεηνρή ζην θπζηθό αέξην, κέζσ ηεο ΓΔΞΑ.
Ππκκεηνρή ζηε κεηαθνξά αξγνύ πεηξειαίνπ θαη πξντόλησλ (αγσγνί & ζαιάζζηεο
κεηαθνξέο).
Ν Όκηινο ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ επηβεβαηώλεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ εγρώξηα θαη δηεζλή αγνξά,
ζηεξηδόκελνο ζηελ νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή ηνπ γηα βηώζηκε αλάπηπμε, ε νπνία
πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ επελδύζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ
δηπιηζηεξίσλ ηνπ, κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ θαη πινπνίεζε ελόο επξένο θνηλσληθνύ έξγνπ.
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ΣΝΟΖΓΝΠ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ
Μελνδνρείν Hilton Αζελώλ
Ρν Hilton Αζελώλ είλαη έλα μελνδνρείν-νξόζεκν γηα ηελ
πξσηεύνπζα. Ξξόθεηηαη γηα έλα αξρηηεθηνληθό ζηνιίδη κε ζέα ζηελ
Αθξόπνιε πνπ ρηίζηεθε ην 1963 θαη αλαθαηλίζηεθε πιήξσο ην
2003.
Γηαζέηεη ζπλνιηθά 506 επξύρσξα δσκάηηα κε ηδησηηθό
κπαιθόλη θαη εθπιεθηηθή ζέα ζηελ πόιε. Δπίζεο, δηαζέηεη ηε
κεγαιύηεξε ππαίζξηα πηζίλα ζην θέληξν ηεο πόιεο, πέληε εζηηαηόξηα θαη δύν κπαξ
(Βπδαληηλό, Milos, Aethrion Lounge, Galaxy Bar - Restaurant θαη Oasis Pool Bar & Grill).
Ρν μελνδνρείν απέρεη κόιηο 25 ιεπηά από ην αεξνδξόκην κε ην κεηξό. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη 22
αίζνπζεο ζπλεδξίσλ κε θπζηθό θσο ρσξεηηθόηεηαο 2 έσο 1.300 αηόκσλ, πιήξσο εμνπιηζκέλν
business center 24σξεο ιεηηνπξγίαο θαη Executive Lounge κε καγεπηηθή ζέα ζηελ Αθξόπνιε.
Γηα ζηηγκέο ραιάξσζεο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην Hiltonia Spa, πνπ δηαζέηεη εζσηεξηθή
πηζίλα, γπκλαζηήξην, ζηνύληην Pilates κε θπζηθό θσο θαη πνηθηιία ζεξαπεηώλ πγείαο θαη
νκνξθηάο.
Πηνηρεία επηθνηλσλίαο:
Μελνδνρείν Hilton Αζελώλ
Βαζηιίζζεο Πνθίαο 46
Ρει. 210-7281000
E-mail: sales.athens@hilton.com
Website: www.hiltonathens.gr

ΣΝΟΖΓΝΠ ΑΔΟΝΚΔΡΑΦΝΟΩΛ
Petas.gr
Ζ λέα πξόηαζε ηνπ ALTAIR TRAVEL ζε ζρέζε κε ηηο online
ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο κεηξάεη ήδε έλα ρξόλν επηηπρεκέλεο
παξνπζίαο θαη δελ είλαη άιιε από ην δηαδηθηπαθό ηόπν www.petas.gr
Ρν petas.gr καο δίλεη ηελ επθαηξία λ’ απεπζπλζνύκε ζ’ έλα επξύηαην θνηλό πνπ αλαδεηά ηα
πην θζελά αεξνπνξηθά εηζηηήξηα -θαη όρη κόλν- ρσξίο ηαπηόρξνλα λα ζπκβηβάδεηαη κε ηίπνηα
ιηγόηεξν από ηηο θαιύηεξεο ππεξεζίεο. Ζ ηξηαθνληαεηήο εκπεηξία ηνπ παξαδνζηαθνύ γξαθείνπ
ALTAIR TRAVEL, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άξηζηε ηερλνγλσζία θαη ην θηιηθό δηαδηθηπαθό
πεξηβάιινλ είλαη νη παξάγνληεο, πνπ θαζηζηνύλ ηνπο ζηόρνπο καο εθηθηνύο: Λα
«παληξέςνπκε» ηηο νηθνλνκηθέο ηαμηδησηηθέο πξνηάζεηο κε ηηο πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ
ππεξεζίεο καο.
Δπηζθεθζείηε ινηπόλ ην online ηαμηδησηηθό καο γξαθείν γηα λα θιείζεηε κε επθνιία θαη
ηαρύηεηα αεξνπνξηθά θαη αθηνπιντθά εηζηηήξηα εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ, μελνδνρεία θαη
απηνθίλεηα ζηελ Διιάδα θαη ζε όιν ηνλ θόζκν, θαζώο θαη ηαμηδησηηθή αζθάιηζε.
Ρν petas.gr θηινδνμεί λα ζαο ηαμηδέςεη ζηελ Διιάδα θαη ζε όιν ηνλ θόζκν κε ηαρύηεηα ζηηο
ππεξεζίεο θαη νηθνλνκία ζηηο ηηκέο!
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Η ATEbank είλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο
ειιεληθέο ηξάπεδεο ε νπνία, δηαζέηνληαο ην
δεύηεξν κεγαιύηεξν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηελ
Ειιάδα θαη ζύγρξνλα ελαιιαθηηθά θαλάιηα
εμππεξέηεζεο,
πξνζθέξεη
επέιηθηεο
θαη
αληαγσληζηηθέο ιύζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
αλάγθεο ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ιδξύζεθε ην 1929 σο εμεηδηθεπκέλν πηζησηηθό ίδξπκα κε ηελ επσλπκία Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο
κε ζθνπό ηε ζηήξημε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα, πνπ θαη ζήκεξα παξακέλεη έλαο από ηνπο
βαζηθνύο ππιώλεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Σξάπεδαο.
Σν 1991, ε Σξάπεδα κεηαηξάπεθε ζε Α.E. θαη από ην 2000 είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ.
Σν 2006, ην λέν όλνκα θαη ε ζύγρξνλε εηαηξηθή εηθόλα ηεο Σξάπεδαο σο ATEbank, ζεκαηνδόηεζε ην
πέξαζκα ζε κηα λέα επνρή σο Σξάπεδα όισλ ησλ Ειιήλσλ.
ήκεξα, ε ΑΣΕbank πξνρσξεί ζε ξηδηθή ιεηηνπξγηθή θαη νξγαλσηηθή αλαδηάηαμε γηα λα αληαπνθξηζεί
επηηπρώο ζηηο ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο θαη λα δηαζθαιίζεη ηε καθξνπξόζεζκε βησζηκόηεηά ηεο πξνο
όθεινο ησλ πειαηώλ, ησλ κεηόρσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαη ζπλνιηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Η ATEbank είλαη Σξάπεδα Εκπηζηνζύλεο, ζύγρξνλε θαη αλζξώπηλε, πνπ κε ην έκπεηξν θαη θηιηθό
πξνζσπηθό ηεο εγγπάηαη πςειό επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη νηθνδνκεί καθξνρξόληεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο
κε ηνπο πειάηεο ηεο.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» (ΕΝΩΗ ΘΕΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ είλαη ν θνξέαο εθπξνζώπεζεο ησλ Αλσλύκσλ
Εηαηξεηώλ Δηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Ειιάδα, ησλ Αλσλύκσλ Εηαηξεηώλ
Επελδύζεσλ Υαξηνθπιαθίσλ (Α.Ε.Ε.Υ.), ησλ Αλσλύκσλ
Εηαηξεηώλ Επελδύζεσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Α.Ε.Ε.Α.Π.) θαη ησλ Αλσλύκσλ Εηαηξεηώλ Παξνρήο
Επελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ (Α.Ε.Π.Ε.Τ.).
Η Ε.Θ.Ε. είλαη λνκηθό πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ηδξύζεθε ην 1985, δηνηθείηαη από 5κειέο Δ.., θαη
κεξηκλά γηα ηελ πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζεζκνύ ησλ ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο δηαρείξηζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκόδηεο αξρέο, ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη
θνξείο ηεο αγνξάο. Η Ε.Θ.Ε. έρεη 32 ηαθηηθά κέιε (22 Α.Ε.Δ.Α.Κ., 2 Α.Ε.Ε.Υ., 4 Α.Ε.Ε.Α.Π. θαη 4
Α.Ε.Π.ΕΤ.) θαζώο θαη έλα πλδεδεκέλν Μέινο. Είλαη κέινο ηεο European Fund and Asset Management
Association – E.F.A.M.A. θαη ηεο International Investment Funds Association – Ι.Ι.F.A.
ην www.ethe.org.gr ζα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
ησλ κειώλ, επηθαηξνπνηεκέλε ελόηεηα θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο.
H εθπνκπή ΜΕ ΑΓΑΠΗ, πνπ επηκειείηαη θαη παξνπζηάδεη ε Μαξί
Κπξηαθνύ κεηαδίδεηαη από ηελ ηειεόξαζε ηνπ ΑΝΣΕΝΝΑ ηα
ηειεπηαία πέληε ρξόληα. Πξόθεηηαη γηα κηα εθπνκπή πνπ έρεη
βξαβεπηεί από ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην γηα ηελ κνλαδηθόηεηά ηεο
θαη ηελ πξνζθνξά ηεο ζηελ αλάδεημε εζεινληηθώλ πξσηνβνπιηώλ
θαη δξαζηεξηνηήησλ. Μέζα ζε πέληε ρξόληα έρεη πξνβάιεη,
κεζνιαβήζεη, αλαδείμεη εθαηνληάδεο νξγαλώζεηο ,σκαηεία θαη
Ιδξύκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε παηδηά, κε αδύλακεο θνηλσληθά νκάδεο
κε ηελ πγεία αιιά θαη ην πεξηβάιινλ.
Σα ηειεπηαία ηξία ρξόληα έρεη μεπεξάζεη ηα ηειενπηηθά όξηα κε δεθάδεο παξάιιειεο δξάζεηο γηα ηελ
αλαθνύθηζε εππαζώλ νκάδσλ. Με ηε δεκηνπξγία ησλ Κνπηηώλ ΜΕ ΑΓΑΠΗ, όπνπ ζπγθεληξώλνληαη
ξνύρα θαη είδε πξώηεο αλάγθεο γηα παηδηά θαη άπνξεο νηθνγέλεηεο. Με ηε δεκηνπξγία ηεο ηειεθσληθήο
ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ, γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε Ιδξπκάησλ πνπ θηλδπλεύνπλ λα θιείζνπλ.
Με ηελ παξνρή ππνηξνθηώλ ζε άπνξα παηδηά γηα λα ζπνπδάζνπλ. Με κεκνλσκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα
νηθνλνκηθή ζηήξημε θνξέσλ θαη νξγαλώζεσλ. Με απνζηνιέο βνήζεηαο ζε καζεηέο αθξηηηθώλ λεζηώλ,
θησρώλ ειιεληθώλ πεξηθεξεηώλ αιιά θαη ζην εμσηεξηθό ζε πιεγείζεο πεξηνρέο.
Παξάιιεια δηνξγαλώλεη εθδειώζεηο γηα πεξηζζόηεξα από 1500 παηδηά ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε.
Η εθπνκπή ΜΕ ΑΓΑΠΗ, θαζεκεξηλά δηεπξύλεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη αληαπνθξίλεηαη όπνπ ππάξρεη
αλάγθε.
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Η City Press θαη ε Free Sunday πξσηαγσληζηνύλ από ηελ
ίδξπζή ηνπο ζηνλ ρώξν ηνπ δσξεάλ δηαλεκόκελνπ Τύπνπ
θαη ησλ ΜΜΕ γεληθόηεξα.
Η City Press μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 2003 θαη ήηαλ ε
ειιεληθή απάληεζε ζηελ ζνπεδηθή πνιπεζληθή Metro πνπ
εθδίδεηαη ζε δεθάδεο πόιεηο ηνπ θόζκνπ, ζε θαζεκεξηλή
βάζε. Είλαη αζελνθεληξηθή θαη βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ηεο παλειιαδηθήο
αλαγλσζηκόηεηαο όισλ ρσξίο εμαίξεζε ησλ εθεκεξίδσλ πνπ θπθινθνξνύλ από Δεπηέξα έσο
Παξαζθεπή, δσξεάλ δηαλεκόκελσλ ή θαη πσινύκελσλ ζην πεξίπηεξν.
Αθόκε πην πξσηόηππε, ζαλ εθδνηηθό θαη δεκνζηνγξαθηθό πξντόλ είλαη ε Free Sunday πνπ δηαλύεη ηνλ
ηξίην ρξόλν έθδνζήο ηεο. Πξόθεηηαη γηα ηελ κνλαδηθή, ζε δηεζλέο επίπεδν, δσξεάλ δηαλεκόκελε
εθεκεξίδα πνπ θπθινθνξεί ην Σαββαηνθύξηαθν θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα ή δύν κεγάια αζηηθά θέληξα.
Σηεξίδεη ηελ πξσηνηππία ηεο ζε έλα επξύηαην δίθηπν δηαλνκήο πνπ είλαη εληειώο απνδεζκεπκέλν από
ην κεηξό ηεο Αζήλαο θαη πεγαίλεη ηελ εθεκεξίδα εθεί πνπ θηλνύληαη νη αλαγλώζηεο ην Σαββαηνθύξηαθν.
Η Free Sunday είλαη πξώηε κεηαμύ όισλ ησλ θπξηαθάηηθσλ εθεκεξίδσλ ζηελ αλαγλσζηκόηεηα ζε
Αζήλα, Πεηξαηά θαη Αηηηθή θαη θαηαγξάθεη κία εληππσζηαθά αλνδηθή πνξεία ζηα δηαθεκηζηηθά έζνδα
όηαλ ν θαλόλαο ηεο ζαββαηνθπξηαθάηηθεο αγνξάο είλαη ε κεγάιε πηώζε.

Ηγεηηθή κνξθή αλάκεζα ζηνπο αγγιόθσλνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ
ζηελ Κύπξν θαηέρεη ε επηρεηξεκαηηθή ηζηνζειίδα financialmirror.com, κε ηελ επηζθεςηκόηεηα λα
αγγίδεη ηηο 5000 ημερηζίως.
Η εβδνκαδηαία εθεκεξίδα Financial Mirror ηδξύζεθε ην 1993 θαη απνηειεί ερέγγπν ζηελ ελεκέξσζε
θαη αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία. Σπκπεξηιακβάλεη νηθνλνκηθό έλζεην ζηελ ειιεληθή
γιώζζα, κε ην πεξηερόκελν ηεο εθεκεξίδαο ηόζν ζηα αγγιηθά όζν θαη ζηα ειιεληθά λα είλαη δηαζέζηκν
θαη ζηελ ηζηνζειίδα. Η έληππε έθδνζε δηαηίζεηαη επίζεο ζε ζπλδξνκεηέο ππό κνξθή PDF.
Από ην 2011 ε Financial Mirror παξνπζηάδεη ηελ κνλαδηθή Τριμηνιαία Έρεσνα Προόδοσ ηεο θππξηαθήο
νηθνλνκίαο, βαζηδόκελε ζηα ζρόιηα θαη ηηο αλαιύζεηο 11 ζπλνιηθά αλεμάξηεησλ νηθνλνκνιόγσλ.
Η νκάδα ηεο Financial Mirror παξάγεη εηαιρικά θιλμάκια, εθδίδεη ηελ ηλεκηρονική εθημερίδα
Xpress-OIKONOMIKH, ελώ απνζηέιιεη θαζεκεξηλό ελεκεξσηηθό e-Newsletter ζε ζπλδξνκεηέο.
Πξόζθαηα έρεη επεθηείλεη ηηο εθδνηηθέο εξγαζίεο ηεο κε ηελ παξαγσγή ηνπ ηξηκεληαίνπ πεξηνδηθνύ
Cyprus Gourmet θαη ην κεληαίν ξσζηθό πεξηνδηθό “Spektr”, πνπ εηδηθεύεηαη ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο,
αθηλήησλ θαη lifestyle.
email: info@financialmirror.com

H International Herald Tribune (IHT) είλαη ε θνξπθαία
παγθόζκηα εθεκεξίδα πνπ ζπγθεληξώλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ
ζεκαληηθόηεξνπ νηθνλνκηθνύ θαη πνιηηηθνύ θόζκνπ. Τππώλεηαη ζε
40 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν θαη δηαλέκεηαη ζε πεξηζζόηεξεο απν
180. Τα θεληξηθά ηεο γξαθεία βξίζθνληαη απν ην 1887 ζην Παξίζη
θαη ε IHT αλήθεη ζηελ εηαηξία The New York Times.
Η εθδνηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο ΙΗΤ θαη ηεο Καζεκεξηλήο,
μεθίλεζε ζηελ Ειιάδα ην 1998. Η Καζεκεξηλή Αγγιηθή Έθδνζε, εθδίδεηαη θαζεκεξηλά ζηελ Αζήλα θαη
δηαλέκεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ IHT ζε Ειιάδα θαη Κύπξν. Σπληάζζεηαη απν έλα επηηειείν
δεκνζηνγξάθσλ θαη παξέρεη ζηνπο αλαγλώζηεο ηεο εηδήζεηο απν ην πνιηηηθό, επηρεηξεκαηηθό, θνηλσληθό
θαη πνιηηηζηηθό ρώξν ηεο Ειιάδαο.
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE – KATHIMERINI ENGLISH EDITION
Εζλάξρνπ Μαθαξίνπ & Φαιεξέσο 2, 185 47 Νέν Φάιεξν
Τει: (+30) 210 480 8224, Fax: (+30) 210 480 8269
e-mail: ihtk@ekathimerini.com, www.ekathimerini.com

Γέθπξα Επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ Επηρεηξήζεσλ θαη ηεο Κνηλσλίαο | www.csringreece.gr

ΠΡΟΦΙΛ E-ΧΟΡΗΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

CSR in Greece Forum 2012

e-na.com

To ψηφιακό περίπτερο και βιβλιοπωλείο!
Φηιηάδεο ηίηινη εθεκεξίδσλ πεξηνδηθώλ θαη βηβιίσλ γίλνληαη πξνζβάζηκνη από ηνλ Υπνινγηζηή,
ην Notebook, ην Kηλεηό ή ην Tablet ζαο.
Μέζσ ηνπ e-na.com κπνξείηε λα έρεηε καδί ζαο ηα αγαπεκέλα ζαο έληππα αλά πάζα ζηηγκή,
ζην ζπίηη, ζην γξαθείν, ηελ παξαιία ή ζην ηξέλν, δεκηνπξγώληαο ηε δηθή ζαο ειεθηξνληθή
βηβιηνζήθε.
Τν E-na.com δίλεη ιύζεηο ζηηο λέεο αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ αλαγλώζηε. Φέξλεη ηελ
ηερλνινγία έλα βήκα πην θνληά ζηελ έσο ηώξα έληππε πξαγκαηηθόηεηα.
Το e-na.com Είναι οικονομικό, Οικολογικό αλλά και Ππακηικό.
 Τα έληππα ζηνηρίδνπλ κέρξη θαη 70% θηελόηεξα από όηη ζηα θαηαζηήκαηα
 Δελ ππάξρεη ρξήζε ραξηηνύ (παξόια απηά ππάξρεη δπλαηόηεηα εθηύπσζε
 Μπνξείηε λα αξρεηνζεηήζεηε θαη λα κεηαθέξεηε ηηο εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά θαη ηα
βηβιία ζαο θαη λα ηα δηαβάζεηε offline ρσξίο λα απαηηείηαη δίθηπν internet
 Αλ επηιέμεηε ηε ζπλδξνκή ζε θάπνην έληππν ζα ηελ ιακβάλεηε πξηλ από ηελ έληππή
έθδνζε ηνπ!
Με πνιιά ςεθηαθά πξντόληα & ππεξεζίεο, ην e-na.com
δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο
αλαγλώζηεο λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θνληά ηνπο ηα αγαπεκέλα ηνπο έληππα, ζε άξηζηε
αλάιπζε θαη κε άπεηξεο δπλαηόηεηεο.
Παπέσει ηη δςναηόηηηα ζηον επιζκέπηη να:
1.
Αλαδεηήζεη & λα Επηιέμεη αλάκεζα ζε 1000δεο ηίηινπο
2.
Αγνξάζεη
3.
Δηαβάζεη
4.
Απνζεθεύζεη
5.
Μνηξαζηεί ςεθηαθό πεξηερόκελν από νπνηαδήπνηε ζεκείν ηνπ θόζκνπ & αλ βξίζθεηε
Contact
E-na.com
Μεζνγείσλ 233 -Νέν Χπρηθό
Τ. 210 7568003-4 - F.210 7568013

 Τν energia.gr είλαη ν πξώηνο ελεξγεηαθόο
δηαδηθηπαθόο θόκβνο (portal) πνπ δεκηνπξγήζεθε
ζηελ Ειιάδα θαη ιεηηνπξγεί αλειιηπώο από ην 2001
 Τν energia.gr ελεκεξώλεηαη ζε θαζεκεξηλή
βάζε 365 εκέξεο ην ρξόλν θαη θαιύπηεη όιε ηελ ηξέρνπζα ειιεληθή, επξσπατθή θαη
δηεζλή επηθαηξόηεηα ζηνλ ρώξν ηεο Ελέξγεηαο, ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Οηθνλνκίαο
κε απνθιεηζηηθέο ζπλεληεύμεηο κε ηνπο πην ζεκαληηθνύο επηρεηξεκαηηθνύο θαη
πνιηηηθνύο παξάγνληεο, κε αλαιύζεηο θαη άξζξα-απόςεηο γηα ηηο θπξίαξρεο ελεξγεηαθέο
ηάζεηο θαη εμειίμεηο, αιιά θαη κε δηθό ηνπ ηνικεξό θαη αλαιπηηθό ζρνιηαζκό ησλ
ελεξγεηαθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη άιισλ εμειίμεσλ ζηελ Ειιάδα θαη ζε νιόθιεξν ηνλ
θόζκν.
 Επηπιένλ, ην energia.gr πεξηέρεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο εηθόλαο

ησλ ελεξγεηαθώλ επηρεηξήζεσλ από ηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό, επηιεγκέλεο
εηδήζεηο ζηα αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ έγθπξν Dowjones
Newswire

 Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ energia.gr εγγπώληαη αθόκε κεγαιύηεξε αλάπηπμε ηεο
ζεκαηνινγίαο ηνπ θαη ηελ επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ portal
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Τν επισειπώ “επηρεηξεί” λα ελεκεξώλεη έγθπξα θαη έγθαηξα,
επηρεηξήζεηο, ππνςήθηνπο επελδπηέο, αιιά θαη ην επξύ θνηλό
γηα ηηο εμειίμεηο ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ.
Σθνπόο ηεο ηζηνζειίδαο δεν είναι απλώο ε δεκνζίεπζε
εηδήζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, αιιά απηή λα
γίλεη ην κέζν κηαο άμεζηρ, ζςνεσούρ και παπαγωγικήρ
επικοινωνίαρ ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο, όπνπ ν θάζε ρξήζηεο ηεο ζα κπνξεί λα
αμηνπνηήζεη ην δηαδξαζηηθό ραξαθηήξα ηνπ δηαδηθηύνπ.
Σθνπόο ηνπ επισειπώ, επίζεο, είλαη λα απνηειεί κηα πιαηθόξκα ελεκέξσζεο γηα ην επηρεηξείλ,
έλαλ ρώξν όπνπ λενζύζηαηεο θαη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, κηθξέο, κεζαίεο ή κεγάιεο,
ππνςήθηνη επελδπηέο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ηδηώηεο, θαη θνηηεηέο ζα κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα εληζρύζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο θνπιηνύξα.
Λέξειρ κλειδιά γηα ηελ ηζηνζειίδα: επηρεηξεκαηηθόηεηα, ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα,

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, ηδέεο θαη πξαθηηθέο, επελδύζεηο, θαηλνηνκία, αληαγσληζηηθόηεηα,
αλάπηπμε, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ, startups, εμσζηξέθεηα, εηαηξηθή
θνηλσληθή επζύλε, franchise

Twitter: @epixeiro
Facebook: www.facebook.com/epixeiro.gr

Η FREENET SA είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ sofokleousin.gr θαη ηεο κνλαδηθήο νηθνλνκηθήο free
press εθεκεξίδαο ηεο FREE MONEY. Σηόρνο καο είλαη ε δηάρπζε ζην θνηλό πξνλνκηαθήο
πιεξνθόξεζεο γηα ηελ νηθνλνκία, ηηο επηρεηξήζεηο, ην ρξεκαηηζηήξην θαη ηελ πνιηηηθή.
Οη άξηηα θαηαξηηζκέλνη δεκνζηνγξάθνη καο θαιύπηνπλ νιόθιεξν ην θάζκα ηεο εκεξήζηαο
εηδεζενγξαθίαο πξνζθέξνληαο ζηνλ αλαγλώζηε ζθαηξηθή εηθόλα γηα ηα ηεθηαηλόκελα.
Παξάιιεια ε FREENET SA είλαη ε κόλε ειιεληθή εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν
ησλ νηθνλνκηθώλ Media θαη δηαζέηεη ζηηο ηάμεηο ηεο πηζηνπνηεκέλνπο από ηελ Επηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο νηθνλνκηθνύο θαη ρξεκαηηζηεξηαθνύο αλαιπηέο.
Το βαζικό κοινό ηος www.sofokleousin.gr απνηειείηαη από αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη
ςειά ζηελ ηεξαξρία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο θαη νη νπνίνη αληηιακβάλνληαη ην
Sofokleousin.gr σο βαζηθό ηνπο ζύκβνπιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Η Free Money παξέρεη ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ πιεξνθόξεζε δσξεάλ ζε αλαγλώζηεο δηαρένληαο
ηελ πιεξνθνξία ζε νιόθιεξν ην θνηλσληθό θάζκα θαη μεπεξλώληαο ελεξγεηηθά θνηλσληθνύο
απνθιεηζκνύο.
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Το SBC Business Channel είλαη ην πξώην νηθνλνκηθό ηειενπηηθό θαλάιη πνπ εθπέκπεη ζηελ
ειεύζεξε ηειεόξαζε κε έκθαζε ηελ Οηθνλνκηθή, Επηρεηξεκαηηθή θαη Φξεκαηηζηεξηαθή Ελεκέξωζε


Παξέρεη θαζεκεξηλή έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθόξεζε γηα ηηο ηξέρνπζεο
Δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο.

εζωηεξηθέο θαη



Ελεκεξώλεη ην θνηλό γηα ζέκαηα επελδπηηθήο ζπλείδεζεο θαη γηα ην πιαίζην θαη ηνπο θαλόλεο
πνπ δηέπνπλ ην «επιχειρείν» ζηελ Ειιάδα.



Η ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ SBC ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο από κηα πιεηάδα πεγώλ ζηελ Ειιάδα,
Επξώπε θαη Ακεξηθή.



Οη πιεξνθνξίεο επηιέγνληαη θαη παξνπζηάδνληαη γηα ηελ θαιύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε
ελεκέξωζε ηωλ ηειεζεαηώλ-επελδπηώλ δεκηνπξγώληαο έλα πεξηβάιινλ εύρξεζην θαη
θαηαλνεηό.



Η γλώζε ηωλ αλζξώπωλ ηνπ SBC αλαιπηώλ, εκπεηξνγλώκωλ, δεκνζηνγξάθωλ θαη
αθαδεκαϊθώλ, αμηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο κεηαηξέπεη ζε επελδπηηθό εξγαιείν γηα
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπωο ην Real Estate, ην Εκπόξην, ην Φξεκαηηζηήξην, ε Τερλνινγία,
ε Αγνξά Εξγαζίαο, ε Ναπηηιία, ε Υγεία.

Το site www.sbctv.gr είναι live streaming 24hours (WEBTV)
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2012
...your link with the financial and global investment community
This annual event, playing host to over 1,000 attendees, will not only
address the issues and challenges associated with using closed-end
funds (CEFs) and ETFs, but will also present a networking platform
for financial advisors, financial planners, institutional investors, fund
and asset managers, analysts, financial media, as well as other wealth
management professionals.
The 3rd Posidonia Forum brings together shipping company
executives, investors, analysts, and financiers who are visiting Athens
for the biannual Posidonia event from all over the world. Attendees will
exchange views on the shipping and capital markets as well as investor
attitudes towards shipping. The forum will feature sector roundtable
discussions and a network of company CEOs and analysts, investors,
and financiers.

Capital Link’s first CSR Forum will take place in New York City, and
foster both awareness and insight for advancing corporate social
responsibility (CSR) into workable, practical solutions, whether in
companies’ corporate structures or day-to-day business operations.
Professionals from banks to non-profit organizations will collaborate
and address how to make CSR a profitable and conscientious reality.
As the global derivatives market undergoes further economic and
regulatory changes, the ability to effectively manage risks is becoming
paramount, and the need for global collaboration is heightening.
The fourth in its series, this program will feature a distinguished list of
speakers who will provide a unique and insightful global perspective
on FFA’s, commodities, energy, and freight derivatives.
In cooperation with the LSE, this event provides investors with a
comprehensive review of various shipping markets to investment
communities in the UK and throughout Europe. A high-caliber audience
of shipowners, shipping executives, institutional investors, research
analysts, industry experts, commercial and investment bankers, risk
advisors, private equity and venture capital firms, high-net worth
investors, and financial media attend this London forum every year.

With greater industry sophistication, awareness, and expectations,
corporate social responsibility (CSR) is an increasingly important
issue that shipping and offshore companies cannot afford to ignore.
This forum will explore how companies can keep a competitive
advantage in terms of gaining market share, attracting top talent,
and preserving employee retention by adopting CSR policies.
U.S. and Greek business and investment communities will discuss the
latest trends in the capital and stock markets while covering topics
ranging from shipping, information technology, energy, tourism,
banking, and finance to telecommunications and real estate. With
annual support from the NYSE and Athens Exchange, this event
will include an extensive network of key businesses, investment
communities, and government officials.

Capital Link, Inc.

www.capitallink.com - www.capitallinkforum.com

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, UK | 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

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Capital Link
Με έδξα ηε Νέα Τόξθε θαη παξνπζία ζην Λνλδίλν θαη ηελ Αζήλα, ε Capital Link δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 1995 ζηνλ ηνκέα ησλ Δπελδπηηθώλ
ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο (Investor Relations & Financial Communication). Ζ δξαζηεξηόηεηα ηεο επηθεληξώλεηαη ζε ηξεηο θπξίσο άμνλεο. 1)
Πξνώζεζε εηαηξηώλ ζε ζηξαηεγηθνύο θαη ζεζκηθνύο επελδπηέο, ηξαπεδίηεο, αλαιπηέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα Δλεκέξσζεο ζηελ Δπξώπε θαη
Ακεξηθή, 2) Ακεξηθαληθά Δκπνξεύζηκα Ακνηβαία Κεθάιαηα (Closed End Funds) θαη Γηαπξαγκαηεύζηκα Ακνηβαία Κεθάιαηα (ETFs) θαζώο θαη 3)
Δηζεγκέλεο Ναπηηιηαθέο εηαηξίεο. Οη ππεξεζίεο ηεο Capital Link ζπλδπάδνπλ Δπελδπηηθέο ρέζεηο, ιύζεηο πιεξνθνξηθήο-Information Technology θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα Δλεκέξσζεο ζε έλα θαζεηνπνηεκέλν θαη νινθιεξσκέλν παθέην ππεξεζηώλ κε ζηόρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνβνιήο
θαη αλαγλσξηζηκόηεηαο ησλ εηαηξηώλ ζηε δηεζλή επελδπηηθή θνηλόηεηα.
Ζ Capital Link ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα ηξία θύξηα Ακεξηθαληθά Υξεκαηηζηήξηα – New York Stock Exchange, American Stock Exchange (ηώξα
κέξνο ηνπ NYSE) θαη Nasdaq –, ην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ, ηνπ Μηιάλνπ, ην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαζώο θαη µε πνιιέο εηαηξίεο από ηελ
Διιάδα, ηελ Δπξώπε, ηηο ΖΠΑ θαη πξόζθαηα θαη ηε Υηιή. Δπίζεο δηνξγαλώλεη εηεζίσο κία ζεηξά Δπελδπηηθώλ πλεδξίσλ ζηε Νέα Τόξθε, Λνλδίλν
θαη Αζήλα πνπ αθνξνύλ ηνπο θύξηνπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο (www.capitallinkforum.com).
Ζ Capital Link έρεη εγεηηθή ζέζε δηεζλώο ζηνλ ηνκέα ησλ Investor Relations όζνλ αθνξά ηε λαπηηιία ζπλεξγαδόκελε κε 25 λαπηηιηαθέο εηαηξίεο
εηζεγκέλεο ζηα ηξία Ακεξηθαληθά Υξεκαηηζηήξηα, θαη ηα Υξεκαηηζηήξηα ηνπ Λνλδίλνπ θαη Μηιάλνπ. Ζ Capital Link είλαη ε πην αλαγλσξίζηκε εηαηξία
Δπελδπηηθώλ ρέζεσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κε κνλαδηθή πξνζβαζηκόηεηα ζε επελδπηέο, αλαιπηέο, ηξαπεδίηεο θαη ΜΜΔ. Έρεη δεκηνπξγήζεη
κηα εθηεηακέλε θαη απνδνηηθή πιαηθόξκα ζύλδεζεο ησλ λαπηηιηαθώλ εηζεγκέλσλ εηαηξηώλ κε ηελ επελδπηηθή θνηλόηεηα Δπξώπεο θαη Ακεξηθήο. Ζ
Capital Link είλαη κέινο ηνπ Baltic Exchange θαη δηνξγαλώλεη ηαθηηθά πλέδξηα κε Analysts θαη CEO’s ζρεηηθά κε ηε λαπηηιία. Δπηπξόζζεηα,
δηνξγαλώλεη εηεζίσο ζεηξά πλεδξίσλ “Invest in International Shipping“ κε αλαιπηέο θαη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζηελ Νέα Τόξθε, ην Λνλδίλν θαη ηελ
Αζήλα. Σέινο, δηαηεξεί εμεηδηθεπκέλε ηζηνζειίδα λαπηηιίαο κε πιεξνθνξίεο γηα ην ζύλνιν ησλ λαπηηιηαθώλ εηζεγκέλσλ εηαηξηώλ ζε Ακεξηθή θαη
Αγγιία (www.capitallinkshipping.com).
ηνλ ηνκέα ησλ Ακεξηθαληθώλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ θαη Γ.Α.Κ., ε Capital Link έρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ Ακεξηθή ζπλεξγαδόκελε κε ηηο
ζεκαληηθόηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. Σν Δηήζην πλέδξην “Capital Link Annual Closed-End Fund and Global ETF Forum” πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε
Νέα Τόξθε, ήδε ζηνλ 11ν ρξόλν ηνπ, ζεσξείηαη ην ζεκαληηθόηεξν πλέδξην ηνπ ρώξνπ. ηα πιαίζηα ηνπ πλεδξίνπ απηνύ ε Capital Link
δηνξγαλώλεη ηα Βξαβεία “Annual Closed-End Fund and Global ETF“ ηα νπνία ηηκνύλ θαη βξαβεύνπλ ηνπο ζεζκηθνύο επελδπηέο νη νπνίνη
εθαξκόδνπλ ηηο πςειέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νηθνλνκηθήο δηαθάλεηαο θαη επελδπηηθώλ ζρέζεσλ. Δπίζεο, δηαηεξεί εμεηδηθεπκέλε
ηζηνζειίδα κε πιεξνθνξίεο γηα ηα ελ ιόγσ Ακνηβαία Κεθάιαηα. (www.closedendfundforum.com).
H Capital Link έρεη νξγαλώζεη έλα από ηα πην εθηεηακέλα θαη απνηειεζκαηηθά δίθηπα πξνβνιήο ησλ Διιεληθώλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηόζν
ζηελ Διιάδα όζν θαη θπξίσο ζε δηεζλείο επελδπηέο, ζηελ Δπξώπε θαη Ακεξηθή. Δλδεηθηηθό ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο απνηειεί ε απνθαζηζηηθή
ζπκβνιή ηεο ζηελ ππνγξαθή Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ Υξεκαηηζηεξίσλ Αζελώλ θαη Νέαο Τόξθεο ην 2002, ε νξγάλσζε ησλ
εθδειώζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ΟΣΔ ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τόξθεο ην 1998, θαζώο θαη ε πξώηε επίζθεςε Πξνέδξνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ
ηεο Νέαο Τόξθεο ζηελ Αζήλα ην 2001. Σν εηήζην Capital Link on Investing in Greece πλέδξην, ήδε ζηνλ 14ν ρξόλν, ζεσξείηαη ζεζκόο ζρεηηθά κε
ηελ ελεκέξσζε ησλ Ακεξηθαλώλ επελδπηώλ γηα ηηο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σν ειιεληθό portal ηεο Capital Link (www.capitallinkgreece.com), ελεξγό από ην 1997, έρεη θαζηεξσζεί σο ε θύξηα πεγή πιεξνθόξεζεο ησλ
δηεζλώλ επελδπηώλ κε ελδηαθέξνλ γηα ην Διιεληθό Υξεκαηηζηήξην θαη ηηο Διιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξίεο.
Από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011,ε Capital Link επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο, δεκηνπξγώληαο ην
portal www.csringreece.gr , κία πξσηνπνξηαθή ηζηνζειίδα ε νπνία γεθπξώλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ εηαηξηώλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ
εθπξνζσπνύλ ηε Κνηλσλία, απνηειεί κία ζπγθεληξσηηθή πεγή ελεκέξσζεο όισλ ησλ λέσλ πνπ αθνξνύλ ζην ρώξν ηεο ΔΚΔ θαη δίλεη βήκα θαη
θσλή ζε πιιόγνπο από όιε ηελ Διιάδα. Σνλ Ηνύλην 2011 δηνξγαλώζεθε ην 1ν Δηήζην πλέδξην ΔΚΔ - «ΣΖΡΗΕΩ» κε ζέκα « H Δηαηξηθή Κνηλσληθή
Δπζύλε - Γέθπξα Δπηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Κνηλσλίαο» κε ζθνπό ηελ νηθνδόκεζε νπζηαζηηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ δύν.
Παξάιιεια, ε Capital Link δεκηνύξγεζε ην αγγιηθό portal www.maritimecsr.com ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο ελέξγεηεο θαζώο θαη ηνπο θαλνληζκνύο
ΔΚΔ πνπ ηζρύνπλ ζην ρώξν ηεο Ναπηηιίαο ζε δηεζλέο επίπεδν κε ζθνπό λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπγθεληξσηηθή πεγή ελεκέξσζεο θαη πιεξνθνξηώλ γηα
ηα ζέκαηα ηεο ΔΚΔ ζ έλα επξύ θνηλό πνπ πεξηιακβάλεη θπβεξλεηηθά ζηειέρε, κε θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο, ηηο ελώζεηο ηνπ θιάδνπ, ηελ
επελδπηηθή θνηλόηεηα θα. Δπηπιένλ ε Capital Link δηνξγάλσζε ζην Λνλδίλν, ηνλ Οθηώβξην 2011, ην 1ν Δηήζην Ναπηηιηαθό θαη Offshore πλέδξην
κε ζέκα « ε ΔΚΔ σο Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα – Γεθπξώλνληαο ηε Βηνκεραλία, ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Κνηλσλία» κε ζπκκεηνρή κεγάισλ εηαηξηώλ
θαη θνξέσλ ηνπ θιάδνπ δηεζλώο. Σν επόκελν πλέδξην έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2012 ζην Λνλδίλν.
Σέινο, ε Capital Link δηνξγαλώλεη ζηελ Διιάδα ηα “IR AWARDS® - Δηήζηα Βξαβεία Δπελδπηηθώλ ρέζεσλ”, κε ζηόρν ηελ επηβξάβεπζε ησλ
εηαηξηώλ, θαζώο θαη ησλ αηόκσλ πνπ πηνζεηνύλ θαη εθαξκόδνπλ πςειέο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νηθνλνκηθήο δηαθάλεηαο θαη επελδπηηθώλ
ζρέζεσλ κε ην θνηλό (www.irawards.gr).
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ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ

“Η Συνεργασία είναι Αρετή”

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο Διαχειριστής Εθνικού
Συστήματος Φυσικού
Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ είναι ο
ιδιοκτήτης και διαχειριστής
του Εθνικού υστήματος
Υυσικού Αερίου της
Ελλάδας, ιδρύθηκε τον
Απρίλιο του 2007,
εγκαινιάζοντας την αρχή της
απελευθέρωσης και του
εκσυγχρονισμού της
εγχώριας αγοράς φυσικού
αερίου. ήμερα, ο ΔΕΥΑ
υλοποιεί ένα ευρύ
Επενδυτικό Πρόγραμμα
Εθνικών Τποδομών και
οδηγεί την Ελλάδα στους
νέους δρόμους της
ενέργειας, τους δρόμους
του φυσικού αερίου.

www.desfa.gr

Μ

ια από τις βασικές πεποιθήσεις του ΔΕΥΑ είναι
ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του θα έχει
τα βέλτιστα αποτελέσματα όταν συντελείται σε
ένα εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον. Έχοντας ως
στόχο, λοιπόν, την λειτουργία του σε αρμονία με την κοινωνία,
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης.
Πρωταρχικός εταιρικός στόχος του ΔΕΥΑ είναι η αναγνώριση
του ως «Άριστος Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος φυσικού
Αερίου στην Ευρώπη», ενώ έχει θέσει τους άξονες υλοποίησης
της στρατηγικής του στα πλαίσια της ενίσχυσης της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης του, όπως τη διασφάλιση ανταγωνισμού
στην εγχώρια αγορά ενέργειας, την εξασφάλιση του ενεργειακού
εφοδιασμού, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
την ασφάλεια στην εργασία, την διασφάλιση και την προστασία
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την εξάλειψη των πάσης φύσεως διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, την προάσπιση και τήρηση της διαφάνειας στις εταιρικές διαδικασίες, την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, την αναγνώριση του δικαιώματος του
συνδικαλίζεσθαι, την ενίσχυση του Εθελοντικού Πνεύματος και
την προτεραιότητα στην συνεισφορά ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
τον ΔΕΥΑ η Αρχή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ορίζεται
ως η ουσιαστική συμβολή μας στην Κοινωνία του σήμερα μέσω
της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, της βελτιστοποίησης των δεικτών ευημερίας της ελληνικής κοινωνίας και της ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας.
Βασιζόμενοι σε αυτές τις Αξίες και Πεποιθήσεις, έχουμε εφαρμόσει και υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης που βασίζεται σε πέντε πυλώνες: Περιβάλλον, Παιδεία &
Αθλητισμός, Πολιτισμός, υνεισφορά στον υνάνθρωπο και
Ενδοεταιρικές Δράσεις.

2o Ετήσιο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Υπό την Αιγίδα
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