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Η Capital Link συνεχίζοντας την παράδοση 16 ετών µε την επιτυχή διεξαγωγή µιας σειράς επιχειρηµατικών και
επενδυτικών Συνεδρίων σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, διοργάνωνει το 2ο Ετήσιο Συνεδρίο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα την Πέµπτη, 26 Απριλίου 2012, στο ξενοδοχείο
Hilton Athens Hotel.
Το θέµα του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι: «Η
Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση - ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;».
∆ιανύουµε µια εποχή παγκόσµιου οικονοµικού κλονισµού µε ιδιαίτερα δυσµενείς
συνέπειες για τη χώρα µας που οδηγεί πολλές εταιρίες να παγώσουν τα
προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το Συνέδριο έρχεται ακριβώς σε
αυτή τη κρίσιµη εποχή για τη χώρα και τις επιχειρήσεις για να αποδείξει ότι η
κρίση είναι ευκαιρία αφύπνισης. Ο ρόλος της ΕΚΕ πρέπει τώρα περισσότερο από
ποτέ να αναβαθµιστεί και να γίνει πιό καθοριστικός και αποτελεσµατικός
προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται. Η χάραξη και
τήρηση µιας στρατηγικής ΕΚΕ αποτελεί αναγκαιότητα και είναι η µοναδική οδός µέσω της οποίας θα
ισορροπήσουµε την επίτευξη της κερδοφορίας και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Θεµατολογία Συνεδρίου
Θα συζητηθούν επίσης τρέχοντα φλέγοντα ζητήµατα όπως η περιβαλλοντική προστασία µε έµφαση τις τοπικές
κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιµη αρχιτεκτονική, η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, η
αειφορική διαχείριση νερού, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, κ.α.
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Θα υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες όπου θα παρουσιαστούν οι καλύτερες πρακτικές ανά κλάδο, ο ρόλος των
social media στην επικοινωνία της στρατηγικής ΕΚΕ καθώς και πολύτιµες συµβουλές για τη συγγραφή
απολογισµού.
Όπως και πέρυσι εκτός από οµιλίες και πάνελ µε εκπροσώπους εταιριών, όσο και οργανώσεων, υπάρχει ειδικός
χώρος φιλοξενίας ΜΚΟ και φορέων που θα γνωστοποιούν τα προγράµµατα και τους στόχους τους
παρουσιάζοντας το σχετικό υλικό, επιτυγχάνοντας έτσι ζωντανή και αντικειµενική αλληλεπίδραση όλων των
Ενδιαφερόµενων Μερών ΕΚΕ.
∆είτε αναλυτικά το Πρόγραµµα του Συνεδρίου, εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή σας παρακαλώ επικοινωνήστε µε τη κυρία Μαρία
Χερχελετζή στο: 210 6109800ή στο marketing@capitallink.com.
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Το 2ο Ετήσιο Συνεδρίο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
στην Αθήνα
Το Συνέδριο έρχεται σε µια κρίσιµη εποχή για τη χώρα και τις
επιχειρήσεις για να αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκαιρία αφύπνισης.
5/4/2012

Το 2ο Ετήσιο Συνεδρίο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα την Πέµπτη στις 26 Απριλίου 2012,
στο ξενοδοχείο Hilton Athens Hotel. Το θέµα του 2ου Ετήσιου
Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι: «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση - ΕΚΕ :
Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;».
∆ιανύουµε µια εποχή παγκόσµιου οικονοµικού κλονισµού µε ιδιαίτερα δυσµενείς συνέπειες για τη χώρα µας που
οδηγεί πολλές εταιρίες να παγώσουν τα προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το Συνέδριο έρχεται
ακριβώς σε αυτή τη κρίσιµη εποχή για τη χώρα και τις επιχειρήσεις για να αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκαιρία
αφύπνισης. Ο ρόλος της ΕΚΕ πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ να αναβαθµιστεί και να γίνει πιό καθοριστικός και
αποτελεσµατικός προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται. Η χάραξη και τήρηση µιας
στρατηγικής ΕΚΕ αποτελεί αναγκαιότητα και είναι η µοναδική οδός µέσω της οποίας θα ισορροπήσουµε την
επίτευξη της κερδοφορίας και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Θεµατολογία Συνεδρίου
* Θα συζητηθούν επίσης τρέχοντα φλέγοντα ζητήµατα όπως η περιβαλλοντική προστασία µε έµφαση τις τοπικές
κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιµη αρχιτεκτονική, η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, η
αειφορική διαχείριση νερού, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, κ.α.
* Θα υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες όπου θα παρουσιαστούν οι καλύτερες πρακτικές ανά κλάδο, ο ρόλος των
social media στην επικοινωνία της στρατηγικής ΕΚΕ καθώς και πολύτιµες συµβουλές για τη συγγραφή
απολογισµού.
* Όπως και πέρυσι εκτός από οµιλίες και πάνελ µε εκπροσώπους εταιριών, όσο και οργανώσεων, υπάρχει ειδικός
χώρος φιλοξενίας ΜΚΟ και φορέων που θα γνωστοποιούν τα προγράµµατα και τους στόχους τους παρουσιάζοντας
το σχετικό υλικό, επιτυγχάνοντας έτσι ζωντανή και αντικειµενική αλληλεπίδραση όλων των Ενδιαφερόµενων
Μερών ΕΚΕ.
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Το 2ο Ετήσιο Συνεδρίο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην
Αθήνα
imerisia.gr – Πεµ, 5 Απρ 2012

Το Συνέδριο έρχεται σε µια κρίσιµη εποχή για τη χώρα και τις επιχειρήσεις για να αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκαιρία
αφύπνισης.
Το 2ο Ετήσιο Συνεδρίο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα την Πέµπτη στις
26 Απριλίου 2012, στο ξενοδοχείο Hilton Athens Hotel. Το θέµα του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης είναι: «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση - ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;».
∆ιανύουµε µια εποχή παγκόσµιου οικονοµικού κλονισµού µε ιδιαίτερα δυσµενείς συνέπειες για τη χώρα µας που οδηγεί
πολλές εταιρίες να παγώσουν τα προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το Συνέδριο έρχεται ακριβώς σε αυτή τη
κρίσιµη εποχή για τη χώρα και τις επιχειρήσεις για να αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκαιρία αφύπνισης. Ο ρόλος της ΕΚΕ
πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ να αναβαθµιστεί και να γίνει πιό καθοριστικός και αποτελεσµατικός προσφέροντας
ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται. Η χάραξη και τήρηση µιας στρατηγικής ΕΚΕ αποτελεί αναγκαιότητα
και είναι η µοναδική οδός µέσω της οποίας θα ισορροπήσουµε την επίτευξη της κερδοφορίας και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Θεµατολογία Συνεδρίου
* Θα συζητηθούν επίσης τρέχοντα φλέγοντα ζητήµατα όπως η περιβαλλοντική προστασία µε έµφαση τις τοπικές
κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιµη αρχιτεκτονική, η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, η αειφορική
διαχείριση νερού, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, κ.α.
* Θα υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες όπου θα παρουσιαστούν οι καλύτερες πρακτικές ανά κλάδο, ο ρόλος των social
media στην επικοινωνία της στρατηγικής ΕΚΕ καθώς και πολύτιµες συµβουλές για τη συγγραφή απολογισµού.
* Όπως και πέρυσι εκτός από οµιλίες και πάνελ µε εκπροσώπους εταιριών, όσο και οργανώσεων, υπάρχει ειδικός χώρος
φιλοξενίας ΜΚΟ και φορέων που θα γνωστοποιούν τα προγράµµατα και τους στόχους τους παρουσιάζοντας το σχετικό
υλικό, επιτυγχάνοντας έτσι ζωντανή και αντικειµενική αλληλεπίδραση όλων των Ενδιαφερόµενων Μερών ΕΚΕ.
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2ο Ετήσιο Συνεδρίο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης @Αθήνα
Ηµεροµηνία:

26.04

Ώρα:

09:30 έως 16:15

Τόπος:

Ξενοδοχείο Hilton Athens

∆ιοργανωτής:

Capital Link

Web Site:

http://csringreece.gr/forum

Κατηγορία:

επιχειρώ | Χορηγός Επικοινωνίας

Περισσότερες Πληροφορίες
Η Capital Link συνεχίζοντας την παράδοση 16 ετών µε την επιτυχή διεξαγωγή µιας σειράς επιχειρηµατικών και επενδυτικών Συνεδρίων σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, διοργάνωνει το 2ο Ετήσιο Συνεδρίο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα την Πέµπτη, 26 Απριλίου 2012, στο ξενοδοχείο Hilton Athens Hotel.
Το θέµα του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι: «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση - ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;». ∆ιανύουµε µια εποχή παγκόσµιου οικονοµικού κλονισµού
µε ιδιαίτερα δυσµενείς συνέπειες για τη χώρα µας που οδηγεί πολλές εταιρίες να παγώσουν τα προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το Συνέδριο έρχεται ακριβώς σε αυτή τη κρίσιµη εποχή για τη χώρα και τις
επιχειρήσεις για να αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκαιρία αφύπνισης. Ο ρόλος της ΕΚΕ πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ να αναβαθµιστεί και να γίνει πιό καθοριστικός και αποτελεσµατικός προσφέροντας
ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται. Η χάραξη και τήρηση µιας στρατηγικής ΕΚΕ αποτελεί αναγκαιότητα και είναι η µοναδική οδός µέσω της οποίας θα ισορροπήσουµε την επίτευξη της κερδοφορίας και
τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Θεµατολογία Συνεδρίου
Θα συζητηθούν επίσης τρέχοντα φλέγοντα ζητήµατα όπως η περιβαλλοντική προστασία µε έµφαση τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιµη αρχιτεκτονική, η βιώσιµη τουριστική
ανάπτυξη, η αειφορική διαχείριση νερού, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, κ.α.
Θα υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες όπου θα παρουσιαστούν οι καλύτερες πρακτικές ανά κλάδο, ο ρόλος των social media στην επικοινωνία της στρατηγικής ΕΚΕ καθώς και πολύτιµες συµβουλές για τη συγγραφή
απολογισµού.
Όπως και πέρυσι εκτός από οµιλίες και πάνελ µε εκπροσώπους εταιριών, όσο και οργανώσεων, υπάρχει ειδικός χώρος φιλοξενίας ΜΚΟ και φορέων που θα γνωστοποιούν τα προγράµµατα και τους στόχους τους
παρουσιάζοντας το σχετικό υλικό, επιτυγχάνοντας έτσι ζωντανή και αντικειµενική αλληλεπίδραση όλων των Ενδιαφερόµενων Μερών ΕΚΕ.
∆είτε αναλυτικά το Πρόγραµµα του Συνεδρίου, εδώ. Η διεξαγωγή του συνεδρίου θα γίνει στα Ελληνικά.
Παράλληλα µε τις εργασίες του Συνεδρίου έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος φιλοξενίας για τις ΜΚΟ και φορείς – και πιο συγκεκριµένα τραπέζια – απ' όπου θα γνωστοποιείτε στους συµµετέχοντες του Συνεδρίου τα
προγράµµατα και οι στόχοι τους, παρουσιάζοντας σχετικό υλικό που θα έχουν στη διάθεσή τους, επιτυγχάνοντας έτσι τη ζωντανή και αντικειµενική αλληλεπίδραση όλων των Ενδιαφερόµενων Μερών ΕΚΕ.
Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο σύνδεσµο, εδώ. ∆εν υπάρχει χρέωση για την παρακολούθηση των πρωινών ή / και των απογευµατινών συνεδριών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή σας παρακαλώ επικοινωνήστε µε τη κυρία Μαρία Χερχελετζή στο: 210 6109800 ή στο marketing@capitallink.com.
Το epixeiro.gr είναι χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου.
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2ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Created on Tuesday, 17 April 2012

Η Capital Link διοργανώνει το 2ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα την Πέµπτη, 26 Απριλίου 2012, στο ξενοδοχείο Hilton Athens Hotel.
Το θέµα του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι: «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση - ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;».
∆ιανύουµε µια εποχή παγκόσµιου οικονοµικού κλονισµού µε ιδιαίτερα δυσµενείς συνέπειες για τη χώρα µας που οδηγεί πολλές εταιρίες να παγώσουν τα προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το Συνέδριο
έρχεται ακριβώς σε αυτή τη κρίσιµη εποχή για τη χώρα και τις επιχειρήσεις για να αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκαιρία αφύπνισης. Ο ρόλος της ΕΚΕ πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ να αναβαθµιστεί και να
γίνει πιό καθοριστικός και αποτελεσµατικός προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται. Η χάραξη και τήρηση µιας στρατηγικής ΕΚΕ αποτελεί αναγκαιότητα και είναι η µοναδική οδός µέσω της
οποίας θα ισορροπήσουµε την επίτευξη της κερδοφορίας και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Θεµατολογία Συνεδρίου:
Θα συζητηθούν επίσης τρέχοντα φλέγοντα ζητήµατα όπως η περιβαλλοντική προστασία µε έµφαση τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιµη αρχιτεκτονική, η βιώσιµη τουριστική
ανάπτυξη, η αειφορική διαχείριση νερού, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, κ.α. Θα υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες όπου θα παρουσιαστούν οι καλύτερες πρακτικές ανά κλάδο, ο ρόλος των
social media στην επικοινωνία της στρατηγικής ΕΚΕ καθώς και πολύτιµες συµβουλές για τη συγγραφή απολογισµού.
Παράλληλα µε τις εργασίες του Συνεδρίου έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος φιλοξενίας για τις ΜΚΟ και φορείς – και πιο συγκεκριµένα τραπέζια – απ' όπου θα γνωστοποιείτε στους συµµετέχοντες του Συνεδρίου τα προγράµµατα και οι
στόχοι τους, παρουσιάζοντας σχετικό υλικό που θα έχουν στη διάθεσή τους, επιτυγχάνοντας έτσι τη ζωντανή και αντικειµενική αλληλεπίδραση όλων των Ενδιαφερόµενων Μερών ΕΚΕ.
∆εν υπάρχει χρέωση για την παρακολούθηση των πρωινών ή / και των απογευµατινών συνεδριών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή σας παρακαλώ επικοινωνήστε µε τη κυρία Μαρία Χερχελετζή στο: 210 6109800 ή στο marketing@capitallink.com.
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Με µοναδική επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Με µοναδική επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Πέµπτη, 26 Απρίλιος 2012 17:52

Με µοναδική επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: "H Κρίση ως ευκαιρία για Αφύπνιση. ΕΚΕ: Πολυτέλεια ή
Αναγκαιότητα;" την Πέµπτη, 26 Απριλίου, 2012 στο Athens Hilton Hotel.
∆ιανύουµε µια εποχή παγκόσµιου οικονοµικού κλονισµού µε ιδιαίτερα
δυσµενείς συνέπειες για τη χώρα µας που οδηγεί πολλές εταιρίες να
παγώσουν τα προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εν µέσω
αυτής της κρίσιµης εποχής για τη χώρα και τις επιχειρήσεις, σκοπός του
Συνεδρίου ήταν να αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκαιρία αφύπνισης. Ο
ρόλος της ΕΚΕ πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ να αναβαθµιστεί και
να γίνει πιο καθοριστικός και αποτελεσµατικός προσφέροντας
ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται.
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν τρέχοντα φλέγοντα ζητήµατα όπως η
περιβαλλοντική προστασία µε έµφαση τις τοπικές κοινωνίες όπου
δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιµη αρχιτεκτονική, η διαχείριση
και προστασία των υδάτινων πόρων, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η εταιρική υπευθυνότητα, οι δράσεις των
εταιριών προς τη Κοινωνία κ.α. Επίσης σε ξεχωριστές ενότητες παρουσιάστηκαν ο ρόλος των social media στην
επικοινωνία της στρατηγικής ΕΚΕ καθώς και πολύτιµες συµβουλές για τη συγγραφή απολογισµού.
Πρόκειται για µια µοναδική πρωτοβουλία και διοργάνωση της Capital Link, η οποία έφερε κοντά στελέχη από τον
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επιχειρηµατικό κόσµο αλλά και ευρύ κοινό µε τους εκπροσώπους 82 Συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ανοίγοντας ένα
δίαυλο άµεσης επικοινωνίας µεταξύ τους και διευκολύνοντας έτσι το δύσκολο έργο που προσφέρουν. Στα πλαίσια
του Συνεδρίου υπήρχε ειδικά διαµορφωµένος χώρος όπου οι Φορείς εκπροσωπήθηκαν µε τα στελέχη τους, το
επικοινωνιακό υλικό τους, ο καθένας σε δικό του τραπέζι και χώρο επιτυγχάνοντας άµεση και αντικειµενική
αλληλεπίδραση όλων των ενδιαφεροµένων µερών ΕΚΕ.
Η Αντιπρόεδρος της Capital Link κα. Όλγα Μπορνόζη, τόνισε τα εξής: «Στα πλαίσια της οικονοµικής αβεβαιότητας
που πλήττει φέτος όλο το πλανήτη αλλά ιδιαίτερα τη χώρα µας και υπό το πρίσµα των δυσµενών προβλέψεων, η άποψη
πως η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση πηγάζει από την έλλειψη της εταιρικής ηθικής καθώς και από την
φιλοσοφία και την καθηµερινότητα των επιχειρήσεων µε µοναδικό γνώµονα την µεγιστοποίηση των κερδών τους
κερδίζει συνεχώς έδαφος. ∆υστυχώς οι δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες της κρίσης για τη χώρα µας οδηγούν πολλές
εταιρίες στο να παγώσουν τα προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Είναι σηµαντικό όµως να καταλάβουµε ότι σε κατάσταση οικονοµικής κρίσης η ουσιαστική ΕΚΕ είναι κρίσιµο στοιχείο
για την εξασφάλιση επιχειρηµατικής αειφορίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, εφόσον βέβαια κατανοηθεί και
υλοποιηθεί µε υπεύθυνο τρόπο. Ο ρόλος της ΕΚΕ πρέπει τώρα, περισσότερο από ποτέ, να αναβαθµιστεί και να γίνει πιο
καθοριστικός και αποτελεσµατικός προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται. Η χάραξη και
τήρηση µιας στρατηγικής ΕΚΕ αποτελεί αναγκαιότητα και είναι η µοναδική οδός µέσω της οποίας θα ισορροπήσουµε
την επίτευξη της κερδοφορίας και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Αξιοποιώντας το 15ετές ιστορικό µας ως «Συνδετικός κρίκος» µεταξύ των επιχειρήσεων και των επενδυτών, η Capital
Link έχει δηµιουργήσει µία σειρά ολοκληρωµένων πρωτοβουλιών µε στόχο την ενηµέρωση στο ευρύτερο κοινό για
επίκαιρα θέµατα και εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τη προβολή τόσο των δράσεων των Ελληνικών
κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών, όσο και των αναγκών των ΜΚΟ καθώς και τη δηµιουργία των µεταξύ τους
συµπράξεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, το 2ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έρχεται να υπογραµµίσει την ανάγκη να
προσαρµοστούµε στις νέες συνθήκες. Η κρίση είναι η ΕΥΚΑΙΡΙΑ µας. Ευκαιρία να αλλάξουµε σκεπτικό, ευκαιρία να
υιοθετήσουµε ένα νέο σύστηµα που περιλαµβάνει την ευθύνη και την επιχειρηµατική ηθική, ευκαιρία να προωθήσουµε
προγράµµατα που θα εµπεριέχουν το σεβασµό στο πολιτισµό, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην παροχή ίσων
ευκαιριών, στη βελτίωση ποιότητας ζωής και πάνω από όλα στην διατήρηση του περιβάλλοντος που έχουµε
κληρονοµήσει και οφείλουµε να προστατεύσουµε για να το κληροδοτήσουµε υγιές και ασφαλές.
H Capital Link έχει µοναδική εµπειρία στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής επικοινωνίας, των επενδυτικών σχέσεων και
στην διοργάνωση υψηλού επιπέδου επιχειρηµατικών και επενδυτικών Συνεδρίων σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη.
Πιστεύουµε ότι το 2ο Ετήσιο ΕΚΕ Συνέδριό µας στην Αθήνα φέρνει µια νέα προοπτική, διευκολύνοντας τα
ενδιαφερόµενα µέρη της ΕΚΕ να συναντηθούν και να συζητήσουν. Το Συνέδριο λειτουργεί και ως ένας ανοιχτός δίαυλος
συνεργασίας συνδέοντας τις επιχειρήσεις µε τις ΜΚΟ µε σκοπό τη καλύτερη γνωριµία και κατανόηση µεταξύ τους ώστε
να διερευνήσουν και να αναπτύξουν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες.»
Κεντρικός Οµιλητής
Κεντρικός οµιλητής στο Συνέδριο ήταν ο κ. Robin Edme, Senior Advisor Responsible
Finance, Office of the Commissioner-General for Sustainable Development - French
Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing.
Τον κ. Edme προλόγισε και παρουσίασε ο κ. Χριστόφορος Χατζόπουλος, Πρόεδρος
του Ελληνο -Γαλλικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου.
Ο κ. Robin Edme µεταξύ άλλων δήλωσε τα εξής: «Οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις
είναι προφανώς κάτι περισσότερο από ένα απλό στυλ επενδύσεων το οποίο βελτιστοποιεί
το ρίσκο και τις οικονοµικές επιδόσεις. Στην ουσία, πιέζοντας ενεργά τις εταιρείεςσυµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών παραγόντων της αγοράς-να υιοθετήσουν
υπεύθυνες και βιώσιµες πρακτικές διαχείρισης, το κίνηµα των κοινωνικά υπεύθυνων
επενδύσεων αποσκοπεί στον µετασχηµατισµό των εταιρικών επιχειρηµατικών µοντέλων
µας (το πώς η αξία δηµιουργείται...), των κανόνων διακυβέρνησης (... και κατανέµεται
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µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων ) και του οράµατος της κοινωνίας µας («Για µια
καινοτόµο, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη» µέσω µιας ανανεωµένης
«εταιρικής δηµοκρατίας», ΕΕ 2020 στρατηγική). Αξία µε αρχές είναι το σύνθηµα των
υπεύθυνων επενδύσεων. Επίτευξη της βιωσιµότητας µέσω των χρηµατοπιστωτικών αγορών είναι η αφετηρία των
κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων..».
Θεµατικές Παρουσιάσεις
Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Κων/νος Μποτόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στα
γενικά χαρακτηριστικά του θεσµού της ΕΚΕ στην ελληνική και διεθνή εφαρµογή του καθώς και στο γενικότερο
ζήτηµα της Κοινωνικής Ευθύνης στις δύσκολες παρούσες στιγµές.
Στη συνέχεια απήυθυνε χαιρετισµό η κα. Αλεξάνδρα Πάλλη, Γενική Γραµµατέας του Ελληνικού ∆ικτύου για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη η οποία τόνισε τα εξής: «Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία δεν
ξέσπασαν ως κεραυνός εν αιθρία. Ήταν η φυσική συνέπεια χρόνιων πολιτικών που:
Στηρίζονταν στο δανεισµό
Αδιαφόρησαν για την αποδιάρθρωση όλων των καίριων οικονοµικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Η κρίση µας αποκάλυψε τα αδιέξοδα:
της επίπλαστης ευµάρειας και ευηµερίας
της προσκόλλησης στο εφήµερο και της αδιαφορίας µας για το µακροπρόθεσµο
Μας προσγείωσε ανώµαλα σε µια ζοφερή πραγµατικότητα: Η χώρα στερείται οικονοµικού και αναπτυξιακού
µοντέλου.
Η οικονοµική κρίση επιτάσσει:
Να προσδώσουµε πραγµατικό περιεχόµενο στην ΕΚΕ. ∆εν µπορεί:
να αποτελεί ελιτίστικη αντίληψη που απορρέει από φιλανθρωπική διάθεση
να αφορά µεµονωµένες πρωτοβουλίες -συχνά επικοινωνιακού χαρακτήρα- που στοχεύουν να τονώσουν το
«κοινωνικό προφίλ» των επιχειρήσεων.
Να καταστεί η ΕΚΕ οργανικό κοµµάτι της σύγχρονης επιχειρηµατικότητας
Να ενταχθεί ως βασικό µέσο εταιρικής στρατηγικής
Η ΕΚΕ αποτελεί µοναδική ευκαιρία για την επίτευξη των στόχων της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιµης ανάπτυξης, της
κοινωνικής συνοχής».
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, υπήρξαν παρουσιάσεις από τους ακόλουθους:
Ο κ. Αλέξανδρος Μωραιτάκης, Πρόεδρος - ΣΜΕΧΑ & Πρόεδρος -Nuntius Χρηµατιστηριακή στην οµιλία του µε
τίτλο «Η αναγκαιότητα της κοινωνικής ευθύνης στην ελληνική κρίση» σχολίασε τα εξής: «Σήµερα, περισσότερο ίσως
από κάθε άλλη φορά, είναι ανάγκη οι επιχειρήσεις να µεγιστοποιήσουν τις θετικές επιδράσεις τους στην κοινωνία. Οι
πετυχηµένες επιχειρήσεις µετρούν την απόδοσή τους µε βάση τα 4 P (Planet, People, Profit, Principles). Ο κόσµος
θέλει πλέον να βλέπει τις επιχειρήσεις να αποκτούν κοινωνικό πρόσωπο. Θέλει να βλέπει δράσεις που οδηγούν σε
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τις επιβραβεύει προτιµώντας τα προϊόντα τους. Έτσι δεν αναβαθµίζεται µόνο η
επιχείρηση αλλά η χώρα συνολικά».
Ο κ. Γιάννης Φρέρης, ∆ιευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης - Γέφυρα Α.Ε. & Επικεφαλής
Τοµέα Ε.Κ.Ε. - Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιευθυντών Επικοινωνίας (ΕACD)στην οµιλία του µε τίτλο «ΕΚΕ επί κρίσει:
Οικονοµικά Ελλείµµατα & Ψυχικά Πλεονάσµατα» σχολίασε τα εξής: «Οι περισσότερες σοβαρές επιχειρήσεις,
επιδιώκουν εδώ και χρόνια τη (µετρήσιµη) πρόοδό τους στο επίπεδο της υπευθυνότητας, µέσα από την υλοποίηση
πολιτικών που τροφοδοτούνται από τους σχετικούς προϋπολογισµούς. «Κρίση» όµως, σηµαίνει τις πιο πολλές φορές και
περιστολή προϋπολογισµών. Τι γίνεται τότε; Ανακόπτεται η εταιρική πρόοδος την ίδια ώρα που η κοινωνία ανακράζει
για πλεόνασµα ευθύνης; Ο ριψασπιδισµός δεν ταιριάζει στους εταιρικούς πολίτες µε αρχές. Σε αυτούς δηλαδή που
ξέρουν πως ό,τι ο οικονοµικός ρεαλισµός υποεκτιµά, συνήθως η κοινότητα υπερεκτιµά. Υπάρχουν πολιτικές που
βασίζονται στην ψυχή, περισσότερο από ό,τι στο χρήµα. Τώρα είναι η ώρα τους».
Ακολούθησε θεµατική ενότητα για τη Βιώσιµη Ενέργεια στην οποία συµµετείχαν :
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Ο κ. Κίµων Στεριώτης, ∆ιευθυντής Τύπου & ΜΜΕ & Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Εταιρικών Σχέσεων &
Επικοινωνίας - ∆ΕΗ Α.Ε. και ο κ. Ευάγγελος Κοσµάς , ∆ιευθυντής ∆ραστηριοτήτων Εταιρικών Υποθέσεων &
Επικοινωνίας - ∆ηµόσια Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. Ο κ. Στεριώτης, δήλωσε τα εξής: «Μέσα σε µια βαθειά και
παρατεταµένη οικονοµική κρίση η ∆ΕΗ επιτελεί ένα µοναδικό κοινωνικό έργο στηρίζοντας πολύπλευρα τα νοικοκυριά,
τις επιχειρήσεις, την Εθνική Οικονοµία, την απασχόληση και το Περιβάλλον. Συγκεκριµένα:
Σήµερα η ∆ΕΗ εξασφαλίζει για τους οικιακούς πελάτες της τα χαµηλότερα τιµολόγια ρεύµατος µεταξύ των χωρών
της Ευρωζώνης, όταν σε Ισπανία και Πορτογαλία είναι ακριβότερα κατά 55% περίπου σε σχέση µε την Ελλάδα.
Οι µέσες ετήσιες επενδύσεις της ∆ΕΗ ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας άµεσα την απασχόληση στη χώρα, µε
την κατασκευή νέων φιλικών προς το Περιβάλλον θερµικών Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
ανάπτυξη νέων δικτύων κλπ.
Η ∆ΕΗ προωθεί πολύ µεγάλες επενδύσεις στις ΑΠΕ µε την κατασκευή, µεταξύ άλλων, 2 Φωτοβολταϊκών Πάρκων,
από τα µεγαλύτερα στον κόσµο».
Ακολούθησε θεµατική ενότητα «Ο ρόλος των Επιχειρήσεων στις Τοπικές Κοινωνίες». στην οποία συµµετείχαν:
Η κα Ράνια Σουλάκη, ∆ιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια και ο κ. Θωµάς
Ανδρουλάκης, ∆ιευθυντής Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου - S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε Η κα Ράνια
Σουλάκη, στην οµιλία της σχολίασε τα εξής: «Οι σχέσεις µε τις τοπικές κοινωνίες δεν πρέπει να ορίζονται «ως
δηµόσιες σχέσεις µιας επιχείρησης σε τοπικό επίπεδο», αντίθετα είναι µια συγκεκριµένη στρατηγική, µε διάρκεια , που
συνδέεται µε ένα σύνολο δράσεων στο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης και κινείται σε δύο άξονες:
Λειτουργία µε ασφάλεια για τους εργαζόµενους και τους κατοίκους των όµορων περιοχών και περιορισµός των
επιπτώσεων στο περιβάλλον .
Συµβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, ενίσχυση της απασχόλησης και θέσεις εργασίας, αγορά αγαθών
και υπηρεσιών από τοπικούς προµηθευτές, συµµετοχή σε έργα υποδοµής, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ενέργειες για
τον πολιτισµό».
O κ. Θωµάς Ανδρουλάκης, µίλησε για τη µακρόχρονη δραστηριότητα και παρουσία της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά
Α.Ε. στη Μήλο. Η οµιλία του επικεντρώθηκε στην κοινωνικο-οικονοµική συνεισφορά της εταιρείας στο νησί, στη
συµπόρευση της εξορυκτικής µε τις υπόλοιπες οικονοµικές δραστηριότητες του νησιού και ειδικότερα τον τουρισµό,
καθώς και στο πώς η βιώσιµη και ισόρροπη ανάπτυξη γίνεται πράξη µέσα από την κοινή πορεία τοπικής κοινωνίας
και εταιρείας.
Στη θεµατική ενότητα: «Κοινωνία» συµµετείχαν :
Η κα. Φερενίκη Ξεκαλάκη, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Προώθησης, Προϊόντων, Προβολής και Επικοινωνίας –
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η κα. Βιβή Σίδερη, Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων -Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και ο
κ. Σπύρος Ξένος, ∆ιευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας - Τιτάν Α.Ε. Η κα. Ξεκαλάκη, στην οµιλία της σχολίασε τα
εξής: «Η Αγροτική Τράπεζα στις οκτώ δεκαετίες του βίου της παραµένει πιστή στη δέσµευσή της για διαρκή προσφορά
στην ελληνική κοινωνία και συνεχίζει το έργο της προσφοράς της δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε προσπάθειες που
στόχο έχουν τη βελτίωση των συνθηκών ζωής ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Για την ΑΤΕbank η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί επένδυση στην εταιρική κοινωνική προσωπικότητα και έχει
ως µοναδικό αντιστάθµισµα την πίστωση της Τράπεζας µε την εικόνα της ως "ενεργού συλλογικού πολίτη''».
Η κα. Βιβή Σίδερη, κατά τη διάρκεια της οµιλίας της τόνισε τα εξής: «Στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο πιστεύουµε ότι η
εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιβεβληµένη ανάγκη. Ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, που δεν
απαιτείται µόνο επανεκκίνηση της οικονοµίας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Χωρίς να αφήνουµε την κρίση να µας
βγάλει εκτός πορείας, επιµένουµε στον ανθρωποκεντρικό µας χαρακτήρα και επεκτείνουµε την κοινωνική µας δράση
εφαρµόζοντας νέες πρακτικές, στηριζόµενοι όµως στις παραδοσιακές µας αξίες. Καλλιεργήσαµε στους εργαζόµενούς µας
κουλτούρα αλληλεγγύης, πείθοντάς τους να εµπλακούν συλλογικά σε εθελοντικές δράσεις. Η ανταπόκρισή τους υπήρξε
τουλάχιστον ενθαρρυντική. Επόµενος στόχος είναι να εµπλέξουµε στο κοινωνικό µας έργο ακόµη και τους συνεργάτες
και τους πελάτες µας κατ' επέκταση. Ο εθελοντισµός στο ΤΤ είναι η ανθρώπινη απάντηση στην κρίση. Μία πρακτική,
που λειτουργεί πέρα από πολιτικούς ή οικονοµικούς ορίζοντες, προκειµένου να αποδώσει το πραγµατικό όφελος και τον
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αληθινό σκοπό ύπαρξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».
Ο κ. Σπύρος Ξένος, σχολίασε τα εξής: «H εταιρική κοινωνική ευθύνη για τον Όµιλο ΤΙΤΑΝ είναι µία από τις αξίες µε
τις οποίες έχει επιλέξει να λειτουργεί και να επιδιώκει τους επιχειρηµατικούς του σκοπούς. Για τον λόγο αυτόν
εµπεριέχεται στο στρατηγικό στόχο του Οµίλου και εκφράζεται µε συγκεκριµένες εθελοντικές δεσµεύσεις, στο πλαίσιο
του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ και του ∆ιεθνούς Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. Η µακροχρόνια
προσπάθεια του Οµίλου χαρακτηρίζεται από δράσεις που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα
και το εξωτερικό και αποτυπώνεται στην οργάνωση (επιτροπές ΕΚΕ) και στους µεσο- και µακροπρόθεσµους στόχους
του. Στην παρούσα συγκυρία ο ΤΙΤΑΝ εστιάζεται στα ουσιαστικά θέµατα µέσα στη σφαίρα επιρροής του, επιδιώκοντας
τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας µε συµπράξεις και συνεργασίας σε νέους τοµείς (εθελοντισµός), αλλά και για τη
µεταφορά και υιοθέτηση καλών πρακτικών (ΦΑΟΣ)».
Η κα Κωνσταντίνα Βιτωράτου, Συνήγορος του Πελάτη - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην οµιλία της µε θέµα:
«Συνήγορος του Πελάτη: δίπλα στον πελάτη.... Κάθε στιγµή» σχολίασε τα εξής: «Ο «Συνήγορος του Πελάτη» της
Εθνικής ανταποκρινόµενος στην πρόκληση των καιρών και το κάλεσµα για βοήθεια, σήµερα, περισσότερο από ποτέ,
ευρίσκεται δίπλα στον Πελάτη που παλεύει µε την οικονοµική κρίση.
Ο «Συνήγορος του Πελάτη» αποτελεί τον Σύµµαχο του Πελάτη, αντικατοπτρίζοντας την ευαισθησία και την κοινωνική
ευθύνη του Οµίλου της Εθνικής.
Ανταµοιβή της Εθνικής είναι η εµπιστοσύνη του Πελάτη, το «πολυτελές» αναγκαίο άυλο κεφάλαιό της, που την καθιστά
συνοδοιπόρο του και στο µέλλον όταν η οικονοµική καταιγίδα θα αποτελεί παρελθόν».
Ο κ. Παναγιώτης Παπαδηµητρίου, ∆ιευθυντής Εταιρικής Ποιότητας -∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών στην οµιλία
του µε θέµα : «∆ιακυβέρνηση Εταιρικής Υπευθυνότητας: ο ρόλος της ουσιαστικότητας» σχολίασε τα εξής: «Από την
έναρξη λειτουργίας του αεροδροµίου, ο ∆ΑΑ προσεγγίζει και αναπτύσσει συστηµατικά την Εταιρική Υπευθυνότητα µέσα
από ένα πλαίσιο αρχών, προτύπων και καλών πρακτικών µε γνώµονα τη δηµιουργία αξίας για όλους τους Συµµετόχους.
Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί µέρος του συστήµατος Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και εφαρµόζεται µε την οριζόντια
δια-τµηµατική συνεργασία σε τρία διακριτά επίπεδα αρµοδιοτήτων.
Σηµαντικό κοµµάτι της διακυβέρνησης Ε.Υ. είναι η ανάλυση Ουσιαστικότητας, δηλαδή η προτεραιοποίηση των θεµάτων
βιώσιµης ανάπτυξης µε βάση την επίδρασή τους στη εταιρεία και το ενδιαφέρον των Συµµετόχων για αυτά».
Ακολουθησε θεµατική ενότητα για το Περιβάλλον στην οποία συµµετείχαν:
Ο κ. Σεραφείµ Ιωαννίδης, Συντονιστής ∆ιευθυντής Ασφάλειας Ποιότητας & Περιβάλλοντος - ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., η κα.
Λένα Μαµιδάκη, ∆ιευθύντρια Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, ΕΚΕ - Mamidoil – JetOil Α.Ε. και ο καθ. Παναγιώτης
Χριστοδουλάκης, Πρόεδρος – ΠΑΚΟΕ.
Ο κ. Ιωαννίδης, στην οµιλία του µε τίτλο "Η αξία της επικοινωνίας στην διαχείριση συστηµάτων ποιότητας
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος" δήλωσε τα εξής: «Η ανάπτυξη αποδοτικών και οικονοµικά βιώσιµων
συστηµάτων προστασίας του περιβάλλοντος , ποιότητας και ασφάλειας στην εργασία, αποτελούν διαχρονικά θεµέλιους
λίθους στο οικοδόµηµα της εθνικής βιοµηχανίας υδρογονανθράκων. Η ανάγκη για συνεχή ενηµέρωση και παροχή
πληροφοριών, παράλληλα µε την Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη αναγάγουν την ορθή επικοινωνία σε βασικό µοχλό
και µοναδικό εργαλείο ουσιαστικής ανάπτυξης».
Κυρία σηµεία της οµιλίας του µεταξύ άλλων ήταν :
Η επιχειρησιακή αξία των εννοιών της Περιβαλλοντικής διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας στην
εργασία στη βιοµηχανία των υδρογονανθράκων
Η ορθή επικοινωνία ως κρίσιµο συστατικό της επιτυχίας της Περιβαλλοντικής διαχείρισης της ποιότητας και
της ασφάλειας στην εργασία
Εσωτερική VS εξωτερική επικοινωνία (εργαζόµενοι & µέτοχοι VS stakeholders)
Οι επικοινωνιακοί µηχανισµοί που επηρεάζουν τα αναπτυξιακά πλάνα των επιχειρήσεων
Αποκόµιση Υπεραξίας µέσω της ορθής επικοινωνίας.
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H κα. Λένα Μαµιδάκη µεταξύ άλλων σχολίασε: «Τι κάνει µία πετρελαιοεταιρεία που διαθέτει ένα «κακό» για το
περιβάλλον προϊόν; Μετά από 42 χρόνια δραστηριότητας στην εµπορία καυσίµων συνεχίζει τη δυναµική πορεία της
έχοντας ωστόσο θέσει ως στόχο εδώ και λίγα χρόνια να γίνει όσο γίνεται πιο φιλική η λειτουργία της επιχείρησης προς
το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει σειρά προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων που θα της επιτρέψουν να
«κατακτήσει» το στόχο αυτό.»
O καθ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, στην οµιλία του µε θέµα «Εταιρική κοινωνική ευθύνη, περιβάλλον και
καταναλωτής» σχολίασε τα εξής: «Εδώ και δύο περίπου δεκαετίες ο «όρος» εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει εδραιωθεί
και έχει σε πολλές περιπτώσεις αποδώσει αρκετά. Επειδή πολλές δράσεις που αγγίζουν τον κοινωνικό ιστό µιας
ανθρώπινης κοινότητας, αναφέρονται κυρίως στα ανθρωπογενή οικοσυστήµατα και συγκεκριµένα στην αποκατάσταση
του φυσικού περιβάλλοντος (νερά, σκουπίδια, απόβλητα κα) και της κοινωνικής ζωής των συµπολιτών µας, είναι
ευκαιρία να δούµε κατά πόσο ένας καταναλωτής που συµµετέχει σε τέτοιου περιεχοµένου δράσεις, είναι
ευαισθητοποιηµένος ή κατευθυνόµενος.
Η «ενέργεια» είναι µία παράµετρος που ανάλογα µε την έκφραση της, µπορεί να αποτελέσει και να εξασφαλίσει για
πολλές επιχειρήσεις την «κοινωνική» ριτσέτα του εθελοντισµού.
Με αυτά τα λίγα θα προσπαθήσουµε στο ακροατήριο να τονίσουµε την επίδραση του όρου «ενέργεια» στον καταναλωτή
και στο περιβάλλον».
Ο κ. Αλέξανδρος Σαµαράς, Aρχιτέκτονας - Σαµαράς Αλέξανδρος & Συνεργάτες ΑΕ µιλώντας για τη Βιώσιµη
Αρχιτεκτονική σχολίασε τα εξής: «Τα έργα των αρχιτεκτόνων πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα µε
τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν «ενσωµατωµένα» στοιχεία που διασφαλίζουν τη δική τους «αειφορία» στο χρόνο ζωής
τους, αλλά και συµβολή στην ανθεκτική, διατηρήσιµη ποιότητα του περιβάλλοντος, εν τέλει στην ποιότητα ζωής για τους
χρήστες του κάθε έργου. Η λειτουργία «Βιώσιµης Αρχιτεκτονικής» - βασισµένης στις αρχές µιας πολυδιάστατης
Αρχιτεκτονικής Κοινωνικής Ευθύνης – πρέπει να εστιάζεται κυρίως στην επίτευξη / διατήρηση της ποιότητας του
παραγοµένου προϊόντος, οργανικά ενταγµένου στην κοινωνία».
Η ∆ρ. Γιώτα Πάστρα, Εντεταλµένη Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής
Ευθύνης - ALBA Graduate Business School at the American College of Greece µίλησε για τις πρακτικές απολογισµού
ΕΚΕ. Στην οµιλία της δήλωσε τα εξής: «Οι κοινωνικοί απολογισµοί βοηθούν τις εταιρίες να επικοινωνούν µε τους
συµµέτοχους και να διευρύνουν το βαθµό λογοδοσίας (accountability) των εταιριών απέναντι στο ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο. Ποιες είναι όµως µερικές από τις µεγαλύτερες προκλήσεις στη δηµιουργία των κοινωνικών απολογισµών;
1) Η ύπαρξη διαφόρων πλαισίων και προτύπων σύνταξης των απολογισµών εισάγει έναν βαθµό πολυπλοκότητας τόσο
στη δοµή, όσο και στο βαθµό πληροφορίας που χρειάζεται να συµπεριληφθεί.
2) Η πληθώρα ορισµών ΕΚΕ, τρόπων µέτρησης της απόδοσης της ΕΚΕ, καθώς και σύνταξης των απολογισµών
δηµιουργούν αβεβαιότητα για την κατάλληλη µορφή του κοινωνικού απολογισµού.
3) Το κόστος δηµιουργίας κοινωνικού απολογισµού είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη συχνότητα και την
ποιότητα του απολογισµού.
4) Ο συγκερασµός των δραστηριοτήτων ΕΚΕ µε την συνολική στρατηγική και καθηµερινή λειτουργία της εταιρίας είναι
µια ακόµα πρόκληση για πολλές εταιρίες και για τη δηµιουργία ενός λειτουργικού και ακριβή κοινωνικού απολογισµού».
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος - ΜΚΟ «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς» στην οµιλία του σχολίασε τα εξής:
«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε ό,τι αφορά υποθέσεις διαφθοράς.
Οι έρευνες της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας-Ελλάδος δείχνουν ότι µεγάλο µέρος της αίσθησης της διαφθοράς, πέραν του
δηµοσίου, εντοπίζεται και στον ιδιωτικό τοµέα. Ο επιχειρηµατικός τοµέας, τα χρόνια που έρχονται, θα κληθεί να
παράγει το µεγαλύτερο µερίδιο του πλούτου και να επωµιστεί το βάρος της εξόδου της εθνικής οικονοµίας από την
ύφεση. Προκειµένου η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα να ανταπεξέλθει στο έργο αυτό, πρέπει να καταρρίψει κάθε
πτυχή δαιµονοποίησής της και να ανακτήσει τη χαµένη αξιοπιστία της. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί το
ιδανικό εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού αυτού».
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Στη θεµατικη ενοτητα «∆ιαχείριση & Προστασία Υδάτινων Πόρων». Συµµετείχαν :
Ο κ. Νικόλαος Μπάρδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος - ΕΥ∆ΑΠ και η κα. Γεωργία Λασανιάνου, ∆ιευθύντρια Κοινωνικών
και Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων - Coca Cola 3E.
Ο κ. Μπάρδης στην οµιλία του µε θέµα «'Ορθολογική ∆ιαχείριση υδατικών πόρων στην Ελλάδα» σχολίασε µεταξύ
άλλων τα εξής: «Η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιµα
θέµατα περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος στη χώρα µας. Σήµερα, ο κατακερµατισµός της διαχείρισης
όχι µόνο δεν εξασφαλίζει την αειφορία του πόρου, αλλά αντίθετα αποτελεί µια πολυδάπανη διαδικασία χωρίς
πραγµατικά αποτελέσµατα στην ποιότητα και την ποσότητα που απολαµβάνει ο καταναλωτής στη βρύση του. Νέα
δεδοµένα όπως η ανάγκη ανάπτυξης τόσο των τοπικών οικονοµιών όσο και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα,
έρχονται να προστεθούν στην εξίσωση για την αποτελεσµατική και βιώσιµη διαχείριση του πλέον πολυτιµότερου φυσικού
πόρου, του νερού, καθιστώντας την ορθολογική διαχείρισή του µονόδροµο».
Η κα Ιωάννα Καρυοφύλλη,Γενική Γραµµατέας του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών
«ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» στην οµιλία της µε θέµα «ΕΚΕ: Ο δρόµος προς την ανάπτυξη µε νέα νοοτροπία» σχολίασε τα
εξής: «Πρέπει να κατανοήσουµε, ότι η ΕΚΕ είναι πρώτα και πάνω απ' όλα φιλοσοφία ζωής, τρόπος δράσης και
συµπεριφοράς. Θεµέλιά της είναι η δέσµευση και ο εθελοντισµός, που δεν κοστίζουν, αλλά και η αλληλεγγύη, που είναι
ανταποδοτική. Τρόπος επίτευξης είναι η επένδυση µέρους του παραγόµενου πλούτου στις κοινωνίες από τις οποίες
δηµιουργούνται τα κέρδη. Η ΕΚΕ είναι πριν απ' όλα προσωπική δέσµευση, εταιρική φιλοσοφία και τρόπος κοινωνικής
και οικονοµικής δράσης, µέσω ποιοτικής ανάπτυξης».
Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος - Το Χαµόγελο του Παιδιού και η κα. Τζένη Βαρβαγιάννη, Υπεύθυνη
Εξεύρεσης Πόρων, Επικοινωνίας & Εθελοντισµού - Το Χαµόγελο του Παιδιού µίλησαν για : «Οικονοµική Κρίση.
Κρίση Αξιών. Ευκαιρία για Ενδυνάµωση Corporate Equity». Όπως τόνισε η κα Βαρβαγιάννη: «Οι ειδικοί συµφωνούν
ότι η τωρινή οικονοµική κρίση είναι η µεγαλύτερη µετά τον 2ο Π.Π., παγκόσµια & συστηµική. Πρόκειται βαθύτερα για
µια Κρίση Αξιών, και ως τέτοια οι πολίτες/καταναλωτές την χαρακτηρίζουν.
Αποµυθοποιούν παλαιότερα επουσιώδη «σύµβολα» & επικεντρώνονται σε ουσιαστικότερες ανάγκες και αξίες.
Η Κρίση αυτή έχει καταστροφικές συνέπειες για τους οικονοµικά & κοινωνικά αδύναµους: χώρες, επιχειρήσεις,
οικογένειες, άτοµα. Ως αποτέλεσµα αυξάνει η πίεση προς «Το Χαµόγελο του Παιδιού» να προσφέρει πολλά περισσότερα
σε πολύ περισσότερους και µάλιστα στους πιο αδύναµους: τα χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα που βρίσκονται σε
οικονοµικό/κοινωνικό/ψυχικό & σωµατικό κίνδυνο.
Εταιρίες οι οποίες έχουν την ΕΚΕ στο DNA της κουλτούρας τους & την εφαρµόζουν µε συνέπεια στρατηγικά, ενισχύουν
το Corporate Equity & Value, στηρίζοντας Οργανισµούς όπως «Το Χαµόγελο του Παιδιού», προσφέροντας παράλληλα
σηµαντικό κοινωνικό έργο, το οποίο η κοινωνία αποτιµά θετικά.
Για εµάς, δεν είναι απλά οικονοµικοί υποστηρικτές µας, αλλά Ενεργοί Συµµέτοχοι σε κάθε δράση, σε όλο το φάσµα του
πολύπλευρου έργου µας».
Η κα. Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού - Πάντειο
Πανεπιστήµιο παρουσίασε το θέµα: «ΕΚΕ & Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης».
Ο κ. Αλέξανδρος Οικονόµου, Επιστ. Υπεύθυνος - Κ.Σ.∆.Ε.Ο. "Ε∆ΡΑ" - (Κοινωνικές Συνεταιριστικές
∆ραστηριότητες Ευπαθών Οµάδων) µίλησε για : «Αλληλέγγυα Οικονοµία & Κοινωνικές ∆οµές: Η περίπτωση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου». Στην οµιλία του τόνισε τα εξής: «Προτεραιότητα έχουν οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Αυτή είναι η
κεντρική ιδέα της Αλληλέγγυας Οικονοµίας, των οικονοµικών δραστηριοτήτων που εκπονούνται µε κοινωνικούς
σκοπούς και στόχους, όπως την εξυπηρέτηση του συλλογικού πολυεπίπεδου κοινωνικού οφέλους. Ζητούµενο αποτελεί η
εφαρµογή νέων τρόπων καταπολέµησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τοµέα της απασχόλησης και η
αντικατάσταση της παραδοσιακής «φιλανθρωπίας» µε δηµιουργική, ουσιαστική και ζωντανή ή πράσινη απασχόληση σε
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. Μία τέτοια νέα µορφή οικονοµίας, το «Κοινωνικό Παντοπωλείο», προωθεί την κοινωνική
συνοχή παρακινώντας τους πολίτες να στηρίξουν ενεργά τη λειτουργία του, δρώντας «διαφορετικά».
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Με επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή
πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της
Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: H
Κρίση ως ευκαιρία για Αφύπνιση. ΕΚΕ:
Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;» την
Πέµπτη, 26 Απριλίου, 2012 στο Athens
Hilton Hotel.
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν τρέχοντα
φλέγοντα
ζητήµατα
όπως
η
περιβαλλοντική προστασία µε έµφαση τις
τοπικές
κοινωνίες
όπου
δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιµη αρχιτεκτονική, η διαχείριση και
προστασία των υδάτινων πόρων, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η εταιρική
υπευθυνότητα, οι δράσεις των εταιριών προς τη Κοινωνία κ.α.
Στα πλαίσια του συνεδρίου, συµµετείχε πλήθος οµιλητών, εκ των οποίων και
αρκετά στελέχη ενεργειακών οµίλων:
Ο κ. Κίµων Στεριώτης, Hιευθυντής Τύπου & ΜΜΕ - HΕΗ Α.Ε. δήλωσε τα εξής:
«Μέσα σε µια βαθειά και παρατεταµένη οικονοµική κρίση η HΕΗ επιτελεί ένα
µοναδικό κοινωνικό έργο στηρίζοντας πολύπλευρα τα νοικοκυριά, τις
επιχειρήσεις, την Εθνική Οικονοµία, την απασχόληση και το Περιβάλλον.
Συγκεκριµένα:
•Σήµερα η HΕΗ εξασφαλίζει για τους οικιακούς πελάτες της τα χαµηλότερα
τιµολόγια ρεύµατος µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, όταν σε Ισπανία και
Πορτογαλία είναι ακριβότερα κατά 55% περίπου σε σχέση µε την Ελλάδα.
•Οι µέσες ετήσιες επενδύσεις της HΕΗ ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας
άµεσα την απασχόληση στη χώρα, µε την κατασκευή νέων φιλικών προς το
Περιβάλλον θερµικών Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανάπτυξη
νέων δικτύων κλπ.
•Η HΕΗ προωθεί πολύ µεγάλες επενδύσεις στις ΑΠΕ µε την κατασκευή, µεταξύ
άλλων, 2 Φωτοβολταϊκών Πάρκων, από τα µεγαλύτερα στον κόσµο».
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Η κα Ράνια Σουλάκη, Hιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - Όµιλος
Ελληνικά Πετρέλαια
στην οµιλία της σχολίασε τα εξής: « Οι σχέσεις µε τις τοπικές κοινωνίες δεν
πρέπει να ορίζονται «ως δηµόσιες σχέσεις µιας επιχείρησης σε τοπικό
επίπεδο», αντίθετα είναι µια συγκεκριµένη στρατηγική, µε διάρκεια , που
συνδέεται µε ένα σύνολο δράσεων στο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης και
κινείται σε δύο άξονες:
- Λειτουργία µε ασφάλεια για τους εργαζόµενους και τους κατοίκους των
όµορων περιοχών και περιορισµός των επιπτώσεων στο περιβάλλον .
- Συµβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, ενίσχυση της απασχόλησης
και θέσεις εργασίας, αγορά αγαθών και υπηρεσιών από τοπικούς
προµηθευτές, συµµετοχή σε έργα υποδοµής, εκπαιδευτικές ευκαιρίες,
ενέργειες για τον πολιτισµό».
Ο κ. Σεραφείµ Ιωαννίδης, Συντονιστής Hιευθυντής Ασφάλειας Ποιότητας &
Περιβάλλοντος - ΕΣΦΑ Α.Ε. στην οµιλία του µε τίτλο «“Η αξία της
επικοινωνίας στην διαχείριση συστηµάτων ποιότητας ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος ”δήλωσε τα εξής: «Η ανάπτυξη αποδοτικών
και οικονοµικά βιώσιµων συστηµάτων προστασίας του περιβάλλοντος ,
ποιότητας και ασφάλειας στην εργασία, αποτελούν διαχρονικά θεµέλιους
λίθους στο οικοδόµηµα της εθνικής βιοµηχανίας υδρογονανθράκων. Η
ανάγκη για συνεχή ενηµέρωση και παροχή πληροφοριών, παράλληλα µε την
Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη αναγάγουν την ορθή επικοινωνία σε βασικό
µοχλό και µοναδικό εργαλείο ουσιαστικής ανάπτυξης».
Κυρία σηµεία της οµιλίας του µεταξύ άλλων ήταν :
• Η επιχειρησιακή αξία των εννοιών της Περιβαλλοντικής διαχείρισης της
ποιότητας και της ασφάλειας στην εργασία στη βιοµηχανία των
υδρογονανθράκων
• Η ορθή επικοινωνία ως κρίσιµο συστατικό της επιτυχίας της
Περιβαλλοντικής διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας στην εργασία
• Εσωτερική VS εξωτερική επικοινωνία (εργαζόµενοι & µέτοχοι VS
stakeholders)
• Οι επικοινωνιακοί µηχανισµοί που επηρεάζουν τα αναπτυξιακά πλάνα των
επιχειρήσεων
• Αποκόµιση Υπεραξίας µέσω της ορθής επικοινωνίας.

H κα. Λένα Μαµιδάκη µεταξύ άλλων σχολίασε: «Τι κάνει µία
πετρελαιοεταιρεία που διαθέτει ένα «κακό» για το περιβάλλον προϊόν; Μετά
από 42 χρόνια δραστηριότητας στην εµπορία καυσίµων συνεχίζει τη δυναµική
πορεία της έχοντας ωστόσο θέσει ως στόχο εδώ και λίγα χρόνια να γίνει όσο
γίνεται πιο φιλική η λειτουργία της επιχείρησης προς το περιβάλλον. Για το
σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει σειρά προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων που θα
της επιτρέψουν να «κατακτήσει» το στόχο αυτό.»
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H Κρίση ως ευκαιρία για Αφύπνιση. ΕΚΕ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα ;
∆ηµοσιεύθηκε: 27 Απριλίου 2012, 10:43

2ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Με µοναδική επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: H Κρίση ως ευκαιρία για Αφύπνιση. ΕΚΕ:
Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα ; » την Πέµπτη, 26 Απριλίου, 2012 στο Athens Hilton Hotel.
∆ιανύουµε µια εποχή παγκόσµιου οικονοµικού κλονισµού µε ιδιαίτερα δυσµενείς συνέπειες για τη χώρα µας που οδηγεί πολλές εταιρίες να παγώσουν τα προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εν µέσω αυτής της κρίσιµης
εποχής για τη χώρα και τις επιχειρήσεις, σκοπός του Συνεδρίου ήταν να αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκαιρία αφύπνισης. Ο ρόλος της ΕΚΕ πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ να αναβαθµιστεί και να γίνει πιο καθοριστικός και
αποτελεσµατικός προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται.
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν τρέχοντα φλέγοντα ζητήµατα όπως η περιβαλλοντική προστασία µε έµφαση τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιµη αρχιτεκτονική, η διαχείριση και προστασία των
υδάτινων πόρων, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η εταιρική υπευθυνότητα, οι δράσεις των εταιριών προς τη Κοινωνία κ.α. Επίσης σε ξεχωριστές ενότητες παρουσιάστηκαν ο ρόλος των social media στην επικοινωνία της
στρατηγικής ΕΚΕ καθώς και πολύτιµες συµβουλές για τη συγγραφή απολογισµού.
Πρόκειται για µια µοναδική πρωτοβουλία και διοργάνωση της Capital Link, η οποία έφερε κοντά στελέχη από τον επιχειρηµατικό κόσµο αλλά και ευρύ κοινό µε τους εκπροσώπους 82 Συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ανοίγοντας ένα
δίαυλο άµεσης επικοινωνίας µεταξύ τους και διευκολύνοντας έτσι το δύσκολο έργο που προσφέρουν. Στα πλαίσια του Συνεδρίου υπήρχε ειδικά διαµορφωµένος χώρος όπου οι Φορείς εκπροσωπήθηκαν µε τα στελέχη τους, το
επικοινωνιακό υλικό τους, ο καθένας σε δικό του τραπέζι και χώρο επιτυγχάνοντας άµεση και αντικειµενική αλληλεπίδραση όλων των ενδιαφεροµένων µερών ΕΚΕ.
Η Αντιπρόεδρος της Capital Link κα. Όλγα Μπορνόζη, τόνισε τα εξής: «Στα πλαίσια της οικονοµικής αβεβαιότητας που πλήττει φέτος όλο το πλανήτη αλλά ιδιαίτερα τη χώρα µας και υπό το πρίσµα των δυσµενών προβλέψεων, η
άποψη πως η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση πηγάζει από την έλλειψη της εταιρικής ηθικής καθώς και από την φιλοσοφία και την καθηµερινότητα των επιχειρήσεων µε µοναδικό γνώµονα την µεγιστοποίηση των κερδών
τους κερδίζει συνεχώς έδαφος. ∆υστυχώς οι δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες της κρίσης για τη χώρα µας οδηγούν πολλές εταιρίες στο να παγώσουν τα προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Είναι σηµαντικό όµως να καταλάβουµε ότι σε κατάσταση οικονοµικής κρίσης η ουσιαστική ΕΚΕ είναι κρίσιµο στοιχείο για την εξασφάλιση επιχειρηµατικής αειφορίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, εφόσον βέβαια
κατανοηθεί και υλοποιηθεί µε υπεύθυνο τρόπο. Ο ρόλος της ΕΚΕ πρέπει τώρα, περισσότερο από ποτέ, να αναβαθµιστεί και να γίνει πιο καθοριστικός και αποτελεσµατικός προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που
πλήττεται. Η χάραξη και τήρηση µιας στρατηγικής ΕΚΕ αποτελεί αναγκαιότητα και είναι η µοναδική οδός µέσω της οποίας θα ισορροπήσουµε την επίτευξη της κερδοφορίας και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Αξιοποιώντας το 15ετές ιστορικό µας ως «Συνδετικός κρίκος» µεταξύ των επιχειρήσεων και των επενδυτών, η Capital Link έχει δηµιουργήσει µία σειρά ολοκληρωµένων πρωτοβουλιών µε στόχο την ενηµέρωση στο ευρύτερο κοινό
για επίκαιρα θέµατα και εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τη προβολή τόσο των δράσεων των Ελληνικών κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών, όσο και των αναγκών των ΜΚΟ καθώς και τη δηµιουργία των µεταξύ τους
συµπράξεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, το 2ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έρχεται να υπογραµµίσει την ανάγκη να προσαρµοστούµε στις νέες συνθήκες. Η κρίση είναι η ΕΥΚΑΙΡΙΑ µας. Ευκαιρία να αλλάξουµε σκεπτικό, ευκαιρία να
υιοθετήσουµε ένα νέο σύστηµα που περιλαµβάνει την ευθύνη και την επιχειρηµατική ηθική, ευκαιρία να προωθήσουµε προγράµµατα που θα εµπεριέχουν το σεβασµό στο πολιτισµό, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην παροχή ίσων
ευκαιριών, στη βελτίωση ποιότητας ζωής και πάνω από όλα στην διατήρηση του περιβάλλοντος που έχουµε κληρονοµήσει και οφείλουµε να προστατεύσουµε για να το κληροδοτήσουµε υγιές και ασφαλές.
H Capital Link έχει µοναδική εµπειρία στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής επικοινωνίας, των επενδυτικών σχέσεων και στην διοργάνωση υψηλού επιπέδου επιχειρηµατικών και επενδυτικών Συνεδρίων σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα
Υόρκη. Πιστεύουµε ότι το 2ο Ετήσιο ΕΚΕ Συνέδριό µας στην Αθήνα φέρνει µια νέα προοπτική, διευκολύνοντας τα ενδιαφερόµενα µέρη της ΕΚΕ να συναντηθούν και να συζητήσουν. Το Συνέδριο λειτουργεί και ως ένας ανοιχτός
δίαυλος συνεργασίας συνδέοντας τις επιχειρήσεις µε τις ΜΚΟ µε σκοπό τη καλύτερη γνωριµία και κατανόηση µεταξύ τους ώστε να διερευνήσουν και να αναπτύξουν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες.»
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Capital Link: ∆εύτερο ετήσιο συνέδριο ΕΚΕ
∆ευτέρα, 30 Απριλίου 2012 - 13:44

Με επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε στις 26 Απριλίου το δεύτερο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: H Κρίση ως ευκαιρία για Αφύπνιση. ΕΚΕ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;".
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, σκοπός του Συνεδρίου ήταν να αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκαιρία αφύπνισης.
Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Capital Link αναφέρει τα εξής:
Ο ρόλος της ΕΚΕ πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ να αναβαθµιστεί και να γίνει πιο καθοριστικός και αποτελεσµατικός προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται.
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν τρέχοντα φλέγοντα ζητήµατα όπως η περιβαλλοντική προστασία µε έµφαση τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιµη αρχιτεκτονική, η διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, η εταιρική υπευθυνότητα, οι δράσεις των εταιριών προς τη Κοινωνία κ.α. Επίσης σε ξεχωριστές ενότητες παρουσιάστηκαν ο ρόλος των social media στην επικοινωνία της στρατηγικής ΕΚΕ καθώς και πολύτιµες συµβουλές για τη συγγραφή
απολογισµού.
Πρόκειται για µια µοναδική πρωτοβουλία και διοργάνωση της Capital Link, η οποία έφερε κοντά στελέχη από τον επιχειρηµατικό κόσµο αλλά και ευρύ κοινό µε τους εκπροσώπους 82 Συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ανοίγοντας ένα δίαυλο άµεσης
επικοινωνίας µεταξύ τους και διευκολύνοντας έτσι το δύσκολο έργο που προσφέρουν. Στα πλαίσια του Συνεδρίου υπήρχε ειδικά διαµορφωµένος χώρος όπου οι Φορείς εκπροσωπήθηκαν µε τα στελέχη τους, το επικοινωνιακό υλικό τους, ο καθένας σε δικό
του τραπέζι και χώρο επιτυγχάνοντας άµεση και αντικειµενική αλληλεπίδραση όλων των ενδιαφεροµένων µερών ΕΚΕ.
Η Αντιπρόεδρος της Capital Link κα. Όλγα Μπορνόζη, τόνισε τα εξής: «Στα πλαίσια της οικονοµικής αβεβαιότητας που πλήττει φέτος όλο το πλανήτη αλλά ιδιαίτερα τη χώρα µας και υπό το πρίσµα των δυσµενών προβλέψεων, η άποψη πως η οικονοµική
και κοινωνική κατάσταση πηγάζει από την έλλειψη της εταιρικής ηθικής καθώς και από την φιλοσοφία και την καθηµερινότητα των επιχειρήσεων µε µοναδικό γνώµονα την µεγιστοποίηση των κερδών τους κερδίζει συνεχώς έδαφος. ∆υστυχώς οι δυσµενείς
οικονοµικές συνέπειες της κρίσης για τη χώρα µας οδηγούν πολλές εταιρίες στο να παγώσουν τα προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Είναι σηµαντικό όµως να καταλάβουµε ότι σε κατάσταση οικονοµικής κρίσης η ουσιαστική ΕΚΕ είναι κρίσιµο στοιχείο για την εξασφάλιση επιχειρηµατικής αειφορίας και ανταγωνιστικού της ΕΚΕ πρέπει τώρα, περισσότερο από ποτέ, να αναβαθµιστεί και να
γίνει πιο καθοριστικός και αποτελεσµατικός προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται. Η χάραξη και τήρηση µιας στρατηγικής ΕΚΕ αποτελεί αναγκαιότητα και είναι η µοναδική οδός µέσω της οποίας θα ισορροπήσουµε την επίτευξη
της κερδοφορίας και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Αξιοποιώντας το 15ετές ιστορικό µας ως «Συνδετικός κρίκος» µεταξύ των επιχειρήσεων και των επενδυτών, η Capital Link έχει δηµιουργήσει µία σειρά ολοκληρωµένων πρωτοβουλιών µε στόχο την ενηµέρωση στο ευρύτερο κοινό για επίκαιρα θέµατα και
εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τη προβολή τόσο των δράσεων των Ελληνικών κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών, όσο και των αναγκών των ΜΚΟ καθώς και τη δηµιουργία των µεταξύ τους συµπράξεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, το 2ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έρχεται να υπογραµµίσει την ανάγκη να προσαρµοστούµε στις νέες συνθήκες. Η κρίση είναι η ΕΥΚΑΙΡΙΑ µας. Ευκαιρία να αλλάξουµε σκεπτικό, ευκαιρία να υιοθετήσουµε ένα νέο
σύστηµα που περιλαµβάνει την ευθύνη και την επιχειρηµατική ηθική, ευκαιρία να προωθήσουµε προγράµµατα που θα εµπεριέχουν το σεβασµό στο πολιτισµό, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην παροχή ίσων ευκαιριών, στη βελτίωση ποιότητας ζωής και
πάνω από όλα στην διατήρηση του περιβάλλοντος που έχουµε κληρονοµήσει και οφείλουµε να προστατεύσουµε για να το κληροδοτήσουµε υγιές και ασφαλές.
H Capital Link έχει µοναδική εµπειρία στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής επικοινωνίας, των επενδυτικών σχέσεων και στην διοργάνωση υψηλού επιπέδου επιχειρηµατικών και επενδυτικών Συνεδρίων σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Πιστεύουµε ότι το 2ο
Ετήσιο ΕΚΕ Συνέδριό µας στην Αθήνα φέρνει µια νέα προοπτική, διευκολύνοντας τα ενδιαφερόµενα µέρη της ΕΚΕ να συναντηθούν και να συζητήσουν. Το Συνέδριο λειτουργεί και ως ένας ανοιχτός δίαυλος συνεργασίας συνδέοντας τις επιχειρήσεις µε τις
ΜΚΟ µε σκοπό τη καλύτερη γνωριµία και κατανόηση µεταξύ τους ώστε να διερευνήσουν και να αναπτύξουν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες.»
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Κεντρικός οµιλητής στο Συνέδριο ήταν ο κ. Robin Edme, Senior Advisor Responsible Finance, Office of the Commissioner-General for Sustainable Development - French Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing.
Τον κ. Edme προλόγισε και παρουσίασε ο κ. Χριστόφορος Χατζόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνο -Γαλλικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου.
Ο κ. Robin Edme µεταξύ άλλων δήλωσε τα εξής: «Οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις είναι προφανώς κάτι περισσότερο από ένα απλό στυλ επενδύσεων το οποίο βελτιστοποιεί το ρίσκο και τις οικονοµικές επιδόσεις. Στην ουσία, πιέζοντας ενεργά τις
εταιρείες-συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών παραγόντων της αγοράς-να υιοθετήσουν υπεύθυνες και βιώσιµες πρακτικές διαχείρισης, το κίνηµα των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων αποσκοπεί στον µετασχηµατισµό των εταιρικών επιχειρηµατικών
µοντέλων µας (το πώς η αξία δηµιουργείται...), των κανόνων διακυβέρνησης (... και κατανέµεται µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων ) και του οράµατος της κοινωνίας µας («Για µια καινοτόµο, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη» µέσω µιας
ανανεωµένης «εταιρικής δηµοκρατίας», ΕΕ 2020 στρατηγική). Αξία µε αρχές είναι το σύνθηµα των υπεύθυνων επενδύσεων. Επίτευξη της βιωσιµότητας µέσω των χρηµατοπιστωτικών αγορών είναι η αφετηρία των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων..».
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Κων/νος Μποτόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στα γενικά χαρακτηριστικά του θεσµού της ΕΚΕ στην ελληνική και διεθνή εφαρµογή του καθώς και στο γενικότερο ζήτηµα της Κοινωνικής
Ευθύνης στις δύσκολες παρούσες στιγµές.
Στη συνέχεια απήυθυνε χαιρετισµό η κα. Αλεξάνδρα Πάλλη, Γενική Γραµµατέας του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη η οποία τόνισε τα εξής: «Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία δεν ξέσπασαν ως κεραυνός εν
αιθρία.
Ήταν η φυσική συνέπεια χρόνιων πολιτικών που:
• Στηρίζονταν στο δανεισµό
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• Αδιαφόρησαν για την αποδιάρθρωση όλων των καίριων οικονοµικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Η κρίση µας αποκάλυψε τα αδιέξοδα:
• της επίπλαστης ευµάρειας και ευηµερίας
• της προσκόλλησης στο εφήµερο και της αδιαφορίας µας για το µακροπρόθεσµο
Μας προσγείωσε ανώµαλα σε µια ζοφερή πραγµατικότητα: Η χώρα στερείται οικονοµικού και αναπτυξιακού µοντέλου.
Η οικονοµική κρίση επιτάσσει:
• Να προσδώσουµε πραγµατικό περιεχόµενο στην ΕΚΕ. ∆εν µπορεί:
- να αποτελεί ελιτίστικη αντίληψη που απορρέει από φιλανθρωπική διάθεση
- να αφορά µεµονωµένες πρωτοβουλίες -συχνά επικοινωνιακού χαρακτήρα- που στοχεύουν να τονώσουν το «κοινωνικό προφίλ» των επιχειρήσεων.
• Να καταστεί η ΕΚΕ οργανικό κοµµάτι της σύγχρονης επιχειρηµατικότητας
• Να ενταχθεί ως βασικό µέσο εταιρικής στρατηγικής
Η ΕΚΕ αποτελεί µοναδική ευκαιρία για την επίτευξη των στόχων της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιµης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής».
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, υπήρξαν παρουσιάσεις από τους ακόλουθους:
Ο κ. Αλέξανδρος Μωραιτάκης, Πρόεδρος - ΣΜΕΧΑ & Πρόεδρος -Nuntius Χρηµατιστηριακή στην οµιλία του µε τίτλο «Η αναγκαιότητα της κοινωνικής ευθύνης στην ελληνική κρίση» σχολίασε τα εξής: «Σήµερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, είναι
ανάγκη οι επιχειρήσεις να µεγιστοποιήσουν τις θετικές επιδράσεις τους στην κοινωνία. Οι πετυχηµένες επιχειρήσεις µετρούν την απόδοσή τους µε βάση τα 4 P (Planet, People, Profit, Principles). Ο κόσµος θέλει πλέον να βλέπει τις επιχειρήσεις να αποκτούν
κοινωνικό πρόσωπο. Θέλει να βλέπει δράσεις που οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τις επιβραβεύει προτιµώντας τα προϊόντα τους. Έτσι δεν αναβαθµίζεται µόνο η επιχείρηση αλλά η χώρα συνολικά».
Ο κ. Γιάννης Φρέρης, ∆ιευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης - Γέφυρα Α.Ε. & Επικεφαλής Τοµέα Ε.Κ.Ε. - Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιευθυντών Επικοινωνίας (ΕACD)στην οµιλία του µε τίτλο «ΕΚΕ επί κρίσει: Οικονοµικά Ελλείµµατα & Ψυχικά
Πλεονάσµατα» σχολίασε τα εξής: «Οι περισσότερες σοβαρές επιχειρήσεις, επιδιώκουν εδώ και χρόνια τη (µετρήσιµη) πρόοδό τους στο επίπεδο της υπευθυνότητας, µέσα από την υλοποίηση πολιτικών που τροφοδοτούνται από τους σχετικούς
προϋπολογισµούς. «Κρίση» όµως, σηµαίνει τις πιο πολλές φορές και περιστολή προϋπολογισµών. Τι γίνεται τότε; Ανακόπτεται η εταιρική πρόοδος την ίδια ώρα που η κοινωνία ανακράζει για πλεόνασµα ευθύνης; Ο ριψασπιδισµός δεν ταιριάζει στους
εταιρικούς πολίτες µε αρχές. Σε αυτούς δηλαδή που ξέρουν πως ό,τι ο οικονοµικός ρεαλισµός υποεκτιµά, συνήθως η κοινότητα υπερεκτιµά. Υπάρχουν πολιτικές που βασίζονται στην ψυχή, περισσότερο από ό,τι στο χρήµα. Τώρα είναι η ώρα τους».
Ακολούθησε θεµατική ενότητα για τη Βιώσιµη Ενέργεια στην οποία συµµετείχαν :
Ο κ. Κίµων Στεριώτης, ∆ιευθυντής Τύπου & ΜΜΕ & Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας - ∆ΕΗ Α.Ε. και ο κ. Ευάγγελος Κοσµάς , ∆ιευθυντής ∆ραστηριοτήτων Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας - ∆ηµόσια Επιχείρησης Αερίου
Α.Ε.
Ο κ. Κίµων Στεριώτης, ∆ιευθυντής Τύπου & ΜΜΕ - ∆ΕΗ Α.Ε. δήλωσε τα εξής: «Μέσα σε µια βαθειά και παρατεταµένη οικονοµική κρίση η ∆ΕΗ επιτελεί ένα µοναδικό κοινωνικό έργο στηρίζοντας πολύπλευρα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, την Εθνική
Οικονοµία, την απασχόληση και το Περιβάλλον. Συγκεκριµένα:
•Σήµερα η ∆ΕΗ εξασφαλίζει για τους οικιακούς πελάτες της τα χαµηλότερα τιµολόγια ρεύµατος µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, όταν σε Ισπανία και Πορτογαλία είναι ακριβότερα κατά 55% περίπου σε σχέση µε την Ελλάδα.
•Οι µέσες ετήσιες επενδύσεις της ∆ΕΗ ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας άµεσα την απασχόληση στη χώρα, µε την κατασκευή νέων φιλικών προς το Περιβάλλον θερµικών Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανάπτυξη νέων δικτύων κλπ.
•Η ∆ΕΗ προωθεί πολύ µεγάλες επενδύσεις στις ΑΠΕ µε την κατασκευή, µεταξύ άλλων, 2 Φωτοβολταϊκών Πάρκων, από τα µεγαλύτερα στον κόσµο».
Ακολούθησε θεµατική ενότητα «Ο ρόλος των Επιχειρήσεων στις Τοπικές Κοινωνίες». στην οποία συµµετείχαν :
Η κα Ράνια Σουλάκη, ∆ιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια και ο κ. Θωµάς Ανδρουλάκης, ∆ιευθυντής Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου - S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε
Η κα Ράνια Σουλάκη, ∆ιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια
στην οµιλία της σχολίασε τα εξής: « Οι σχέσεις µε τις τοπικές κοινωνίες δεν πρέπει να ορίζονται «ως δηµόσιες σχέσεις µιας επιχείρησης σε τοπικό επίπεδο», αντίθετα είναι µια συγκεκριµένη στρατηγική, µε διάρκεια , που συνδέεται µε ένα σύνολο δράσεων
στο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης και κινείται σε δύο άξονες:
- Λειτουργία µε ασφάλεια για τους εργαζόµενους και τους κατοίκους των όµορων περιοχών και περιορισµός των επιπτώσεων στο περιβάλλον .
- Συµβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, ενίσχυση της απασχόλησης και θέσεις εργασίας, αγορά αγαθών και υπηρεσιών από τοπικούς προµηθευτές, συµµετοχή σε έργα υποδοµής, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ενέργειες για τον πολιτισµό».
O κ. Θωµάς Ανδρουλάκης, ∆ιευθυντής Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου - S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε µίλησε για τη µακρόχρονη δραστηριότητα και παρουσία της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στη Μήλο. Η οµιλία του επικεντρώθηκε στην κοινωνικοοικονοµική συνεισφορά της εταιρείας στο νησί, στη συµπόρευση της εξορυκτικής µε τις υπόλοιπες οικονοµικές δραστηριότητες του νησιού και ειδικότερα τον τουρισµό, καθώς και στο πώς η βιώσιµη και ισόρροπη ανάπτυξη γίνεται πράξη µέσα από την
κοινή πορεία τοπικής κοινωνίας και εταιρείας.
Στη θεµατική ενότητα: «Κοινωνία» συµµετείχαν :
Η κα. Φερενίκη Ξεκαλάκη, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Προώθησης, Προϊόντων, Προβολής και Επικοινωνίας – Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η κα. Βιβή Σίδερη , Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων -Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και ο κ. Σπύρος Ξένος, ∆ιευθυντής
Εταιρικής Επικοινωνίας - Τιτάν Α.Ε.
Η κα. Φερενίκη Ξεκαλάκη, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Προώθησης, Προϊόντων, Προβολής και Επικοινωνίας – Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στην οµιλία της σχολίασε τα εξής: «Η Αγροτική Τράπεζα στις οκτώ δεκαετίες του βίου της παραµένει πιστή στη
δέσµευσή της για διαρκή προσφορά στην ελληνική κοινωνία και συνεχίζει το έργο της προσφοράς της δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε προσπάθειες που στόχο έχουν τη βελτίωση των συνθηκών ζωής ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Για την ΑΤΕbank η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί επένδυση στην εταιρική κοινωνική προσωπικότητα και έχει ως µοναδικό αντιστάθµισµα την πίστωση της Τράπεζας µε την εικόνα της ως "ενεργού συλλογικού πολίτη΄΄».
Η κα. Βιβή Σίδερη , Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων -Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο κατά τη διάρκεια της οµιλίας της τόνισε τα εξής: « Στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο πιστεύουµε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιβεβληµένη ανάγκη.
Ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, που δεν απαιτείται µόνο επανεκκίνηση της οικονοµίας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Χωρίς να αφήνουµε την κρίση να µας βγάλει εκτός πορείας, επιµένουµε στον ανθρωποκεντρικό µας χαρακτήρα και επεκτείνουµε την
κοινωνική µας δράση εφαρµόζοντας νέες πρακτικές, στηριζόµενοι όµως στις παραδοσιακές µας αξίες. Καλλιεργήσαµε στους εργαζόµενούς µας κουλτούρα αλληλεγγύης, πείθοντάς τους να εµπλακούν συλλογικά σε εθελοντικές δράσεις. Η ανταπόκρισή τους
υπήρξε τουλάχιστον ενθαρρυντική. Επόµενος στόχος είναι να εµπλέξουµε στο κοινωνικό µας έργο ακόµη και τους συνεργάτες και τους πελάτες µας κατ’ επέκταση. Ο εθελοντισµός στο ΤΤ είναι η ανθρώπινη απάντηση στην κρίση. Μία πρακτική, που
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λειτουργεί πέρα από πολιτικούς ή οικονοµικούς ορίζοντες, προκειµένου να αποδώσει το πραγµατικό όφελος και τον αληθινό σκοπό ύπαρξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».
Ο κ. Σπύρος Ξένος, ∆ιευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας- Τιτάν Α.Ε. σχολίασε τα εξής: «H εταιρική κοινωνική ευθύνη για τον Όµιλο ΤΙΤΑΝ είναι µία από τις αξίες µε τις οποίες έχει επιλέξει να λειτουργεί και να επιδιώκει τους επιχειρηµατικούς του σκοπούς.
Για τον λόγο αυτόν εµπεριέχεται στο στρατηγικό στόχο του Οµίλου και εκφράζεται µε συγκεκριµένες εθελοντικές δεσµεύσεις, στο πλαίσιο του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ και του ∆ιεθνούς Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. Η µακροχρόνια
προσπάθεια του Οµίλου χαρακτηρίζεται από δράσεις που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αποτυπώνεται στην οργάνωση (επιτροπές ΕΚΕ) και στους µεσο- και µακροπρόθεσµους στόχους του. Στην
παρούσα συγκυρία ο ΤΙΤΑΝ εστιάζεται στα ουσιαστικά θέµατα µέσα στη σφαίρα επιρροής του, επιδιώκοντας τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας µε συµπράξεις και συνεργασίας σε νέους τοµείς (εθελοντισµός), αλλά και για τη µεταφορά και υιοθέτηση
καλών πρακτικών (ΦΑΟΣ)».
Η κα Κωνσταντίνα Βιτωράτου, Συνήγορος του Πελάτη - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην οµιλία της µε θέµα: «Συνήγορος του Πελάτη: δίπλα στον πελάτη…. Κάθε στιγµή» σχολίασε τα εξής: «Ο «Συνήγορος του Πελάτη» της Εθνικής ανταποκρινόµενος
στην πρόκληση των καιρών και το κάλεσµα για βοήθεια, σήµερα, περισσότερο από ποτέ, ευρίσκεται δίπλα στον Πελάτη που παλεύει µε την οικονοµική κρίση.
Ο «Συνήγορος του Πελάτη» αποτελεί τον Σύµµαχο του Πελάτη, αντικατοπτρίζοντας την ευαισθησία και την κοινωνική ευθύνη του Οµίλου της Εθνικής.
Ανταµοιβή της Εθνικής είναι η εµπιστοσύνη του Πελάτη, το «πολυτελές» αναγκαίο άυλο κεφάλαιό της, που την καθιστά συνοδοιπόρο του και στο µέλλον όταν η οικονοµική καταιγίδα θα αποτελεί παρελθόν».
Ο κ. Παναγιώτης Παπαδηµητρίου, ∆ιευθυντής Εταιρικής Ποιότητας -∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών στην οµιλία του µε θέµα : «∆ιακυβέρνηση Εταιρικής Υπευθυνότητας: ο ρόλος της ουσιαστικότητας» σχολίασε τα εξής: « Από την έναρξη λειτουργίας του
αεροδροµίου, ο ∆ΑΑ προσεγγίζει και αναπτύσσει συστηµατικά την Εταιρική Υπευθυνότητα µέσα από ένα πλαίσιο αρχών, προτύπων και καλών πρακτικών µε γνώµονα τη δηµιουργία αξίας για όλους τους Συµµετόχους.
Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί µέρος του συστήµατος Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και εφαρµόζεται µε την οριζόντια δια-τµηµατική συνεργασία σε τρία διακριτά επίπεδα αρµοδιοτήτων.
Σηµαντικό κοµµάτι της διακυβέρνησης Ε.Υ. είναι η ανάλυση Ουσιαστικότητας, δηλαδή η προτεραιοποίηση των θεµάτων βιώσιµης ανάπτυξης µε βάση την επίδρασή τους στη εταιρεία και το ενδιαφέρον των Συµµετόχων για αυτά».
Ακολουθησε θεµατική ενότητα για το Περιβάλλον στην οποία συµµετείχαν :
Ο κ. Σεραφείµ Ιωαννίδης, Συντονιστής ∆ιευθυντής Ασφάλειας Ποιότητας & Περιβάλλοντος - ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. , η κα. Λένα Μαµιδάκη , ∆ιευθύντρια Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, ΕΚΕ - Mamidoil – JetOil Α.Ε. και ο καθ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πρόεδρος –
ΠΑΚΟΕ
Ο κ. Σεραφείµ Ιωαννίδης, Συντονιστής ∆ιευθυντής Ασφάλειας Ποιότητας & Περιβάλλοντος - ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. στην οµιλία του µε τίτλο «“Η αξία της επικοινωνίας στην διαχείριση συστηµάτων ποιότητας ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος ”δήλωσε τα
εξής: «Η ανάπτυξη αποδοτικών και οικονοµικά βιώσιµων συστηµάτων προστασίας του περιβάλλοντος , ποιότητας και ασφάλειας στην εργασία, αποτελούν διαχρονικά θεµέλιους λίθους στο οικοδόµηµα της εθνικής βιοµηχανίας υδρογονανθράκων. Η ανάγκη
για συνεχή ενηµέρωση και παροχή πληροφοριών, παράλληλα µε την Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη αναγάγουν την ορθή επικοινωνία σε βασικό µοχλό και µοναδικό εργαλείο ουσιαστικής ανάπτυξης».
Κυρία σηµεία της οµιλίας του µεταξύ άλλων ήταν :
• Η επιχειρησιακή αξία των εννοιών της Περιβαλλοντικής διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας στην εργασία στη βιοµηχανία των υδρογονανθράκων
• Η ορθή επικοινωνία ως κρίσιµο συστατικό της επιτυχίας της Περιβαλλοντικής διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας στην εργασία
• Εσωτερική VS εξωτερική επικοινωνία (εργαζόµενοι & µέτοχοι VS stakeholders)
• Οι επικοινωνιακοί µηχανισµοί που επηρεάζουν τα αναπτυξιακά πλάνα των επιχειρήσεων
• Αποκόµιση Υπεραξίας µέσω της ορθής επικοινωνίας.
H κα. Λένα Μαµιδάκη µεταξύ άλλων σχολίασε: «Τι κάνει µία πετρελαιοεταιρεία που διαθέτει ένα «κακό» για το περιβάλλον προϊόν; Μετά από 42 χρόνια δραστηριότητας στην εµπορία καυσίµων συνεχίζει τη δυναµική πορεία της έχοντας ωστόσο θέσει ως
στόχο εδώ και λίγα χρόνια να γίνει όσο γίνεται πιο φιλική η λειτουργία της επιχείρησης προς το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει σειρά προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων που θα της επιτρέψουν να «κατακτήσει» το στόχο αυτό.»
O καθ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πρόεδρος – ΠΑΚΟΕ στην οµιλία του µε θέµα « Εταιρική κοινωνική ευθύνη, περιβάλλον και καταναλωτής» σχολίασε τα εξής: «Εδώ και δύο περίπου δεκαετίες ο «όρος» εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει εδραιωθεί και έχει
σε πολλές περιπτώσεις αποδώσει αρκετά. Επειδή πολλές δράσεις που αγγίζουν τον κοινωνικό ιστό µιας ανθρώπινης κοινότητας, αναφέρονται κυρίως στα ανθρωπογενή οικοσυστήµατα και συγκεκριµένα στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος
(νερά, σκουπίδια, απόβλητα κα) και της κοινωνικής ζωής των συµπολιτών µας, είναι ευκαιρία να δούµε κατά πόσο ένας καταναλωτής που συµµετέχει σε τέτοιου περιεχοµένου δράσεις, είναι ευαισθητοποιηµένος ή κατευθυνόµενος.
Η «ενέργεια» είναι µία παράµετρος που ανάλογα µε την έκφραση της, µπορεί να αποτελέσει και να εξασφαλίσει για πολλές επιχειρήσεις την «κοινωνική» ριτσέτα του εθελοντισµού.
Με αυτά τα λίγα θα προσπαθήσουµε στο ακροατήριο να τονίσουµε την επίδραση του όρου «ενέργεια» στον καταναλωτή και στο περιβάλλον».
Ο κ. Αλέξανδρος Σαµαράς, Aρχιτέκτονας - Σαµαράς Αλέξανδρος & Συνεργάτες ΑΕ µιλώντας για τη Βιώσιµη Αρχιτεκτονική σχολίασε τα εξής: «Τα έργα των αρχιτεκτόνων πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν
«ενσωµατωµένα» στοιχεία που διασφαλίζουν τη δική τους «αειφορία» στο χρόνο ζωής τους, αλλά και συµβολή στην ανθεκτική, διατηρήσιµη ποιότητα του περιβάλλοντος, εν τέλει στην ποιότητα ζωής για τους χρήστες του κάθε έργου. Η λειτουργία
«Βιώσιµης Αρχιτεκτονικής» - βασισµένης στις αρχές µιας πολυδιάστατης Αρχιτεκτονικής Κοινωνικής Ευθύνης – πρέπει να εστιάζεται κυρίως στην επίτευξη / διατήρηση της ποιότητας του παραγοµένου προϊόντος, οργανικά ενταγµένου στην κοινωνία».
Η ∆ρ. Γιώτα Πάστρα, Εντεταλµένη Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Ευθύνης - ALBA Graduate Business School at the American College of Greece µίλησε για τις πρακτικές απολογισµού ΕΚΕ. Στην οµιλία της δήλωσε
τα εξής: «Οι κοινωνικοί απολογισµοί βοηθούν τις εταιρίες να επικοινωνούν µε τους συµµέτοχους και να διευρύνουν το βαθµό λογοδοσίας (accountability) των εταιριών απέναντι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ποιες είναι όµως µερικές από τις
µεγαλύτερες προκλήσεις στη δηµιουργία των κοινωνικών απολογισµών;
1) Η ύπαρξη διαφόρων πλαισίων και προτύπων σύνταξης των απολογισµών εισάγει έναν βαθµό πολυπλοκότητας τόσο στη δοµή, όσο και στο βαθµό πληροφορίας που χρειάζεται να συµπεριληφθεί.
2) Η πληθώρα ορισµών ΕΚΕ, τρόπων µέτρησης της απόδοσης της ΕΚΕ, καθώς και σύνταξης των απολογισµών δηµιουργούν αβεβαιότητα για την κατάλληλη µορφή του κοινωνικού απολογισµού.
3) Το κόστος δηµιουργίας κοινωνικού απολογισµού είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη συχνότητα και την ποιότητα του απολογισµού.
4) Ο συγκερασµός των δραστηριοτήτων ΕΚΕ µε την συνολική στρατηγική και καθηµερινή λειτουργία της εταιρίας είναι µια ακόµα πρόκληση για πολλές εταιρίες και για τη δηµιουργία ενός λειτουργικού και ακριβή κοινωνικού απολογισµού».
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος - ΜΚΟ «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς» στην οµιλία του σχολίασε τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε ό,τι αφορά υποθέσεις διαφθοράς. Οι έρευνες της
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας-Ελλάδος δείχνουν ότι µεγάλο µέρος της αίσθησης της διαφθοράς, πέραν του δηµοσίου, εντοπίζεται και στον ιδιωτικό τοµέα. Ο επιχειρηµατικός τοµέας, τα χρόνια που έρχονται, θα κληθεί να παράγει το µεγαλύτερο µερίδιο του
πλούτου και να επωµιστεί το βάρος της εξόδου της εθνικής οικονοµίας από την ύφεση. Προκειµένου η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα να ανταπεξέλθει στο έργο αυτό, πρέπει να καταρρίψει κάθε πτυχή δαιµονοποίησής της και να ανακτήσει τη χαµένη
αξιοπιστία της. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού αυτού».
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Στη θεµατικη ενοτητα «∆ιαχείριση & Προστασία Υδάτινων Πόρων», συµµετείχαν :
Ο κ. Νικόλαος Μπάρδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος - ΕΥ∆ΑΠ και η κα. Γεωργία Λασανιάνου, ∆ιευθύντρια Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων - Coca Cola 3E
Ο κ. Νικόλαος Μπάρδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος – ΕΥ∆ΑΠ στην οµιλία του µε θέµα «’Ορθολογική ∆ιαχείριση υδατικών πόρων στην Ελλάδα» σχολίασε µεταξύ άλλων τα εξής: «Η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα αποτελεί ένα
από τα πιο κρίσιµα θέµατα περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος στη χώρα µας. Σήµερα, ο κατακερµατισµός της διαχείρισης όχι µόνο δεν εξασφαλίζει την αειφορία του πόρου, αλλά αντίθετα αποτελεί µια πολυδάπανη διαδικασία χωρίς
πραγµατικά αποτελέσµατα στην ποιότητα και την ποσότητα που απολαµβάνει ο καταναλωτής στη βρύση του. Νέα δεδοµένα όπως η ανάγκη ανάπτυξης τόσο των τοπικών οικονοµιών όσο και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα, έρχονται να προστεθούν
στην εξίσωση για την αποτελεσµατική και βιώσιµη διαχείριση του πλέον πολυτιµότερου φυσικού πόρου, του νερού, καθιστώντας την ορθολογική διαχείρισή του µονόδροµο».
Η κα Ιωάννα Καρυοφύλλη, Γενική Γραµµατέας του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» στην οµιλία της µε θέµα «ΕΚΕ: Ο δρόµος προς την ανάπτυξη µε νέα νοοτροπία» σχολίασε τα εξής: Πρέπει να κατανοήσουµε, ότι η ΕΚΕ
είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα φιλοσοφία ζωής, τρόπος δράσης και συµπεριφοράς. Θεµέλιά της είναι η δέσµευση και ο εθελοντισµός, που δεν κοστίζουν, αλλά και η αλληλεγγύη, που είναι ανταποδοτική. Τρόπος επίτευξης είναι η επένδυση µέρους του
παραγόµενου πλούτου στις κοινωνίες από τις οποίες δηµιουργούνται τα κέρδη. Η ΕΚΕ είναι πριν απ’ όλα προσωπική δέσµευση, εταιρική φιλοσοφία και τρόπος κοινωνικής και οικονοµικής δράσης, µέσω ποιοτικής ανάπτυξης».
Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος - Το Χαµόγελο του Παιδιού και η κα. Τζένη Βαρβαγιάννη, Υπεύθυνη Εξεύρεσης Πόρων, Επικοινωνίας & Εθελοντισµού - Το Χαµόγελο του Παιδιού µίλησαν για : «Οικονοµική Κρίση. Κρίση Αξιών. Ευκαιρία για
Ενδυνάµωση Corporate Equity».Όπως τόνισε η κα Βαρβαγιάννη: «Οι ειδικοί συµφωνούν ότι η τωρινή οικονοµική κρίση είναι η µεγαλύτερη µετά τον 2ο Π.Π., παγκόσµια & συστηµική. Πρόκειται βαθύτερα για µια Κρίση Αξιών, και ως τέτοια οι
πολίτες/καταναλωτές την χαρακτηρίζουν.
Αποµυθοποιούν παλαιότερα επουσιώδη «σύµβολα» & επικεντρώνονται σε ουσιαστικότερες ανάγκες και αξίες.
Η Κρίση αυτή έχει καταστροφικές συνέπειες για τους οικονοµικά & κοινωνικά αδύναµους: χώρες, επιχειρήσεις, οικογένειες, άτοµα. Ως αποτέλεσµα αυξάνει η πίεση προς «Το Χαµόγελο του Παιδιού» να προσφέρει πολλά περισσότερα σε πολύ περισσότερους
και µάλιστα στους πιο αδύναµους: τα χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα που βρίσκονται σε οικονοµικό/κοινωνικό/ψυχικό & σωµατικό κίνδυνο.
Εταιρίες οι οποίες έχουν την ΕΚΕ στο DNA της κουλτούρας τους & την εφαρµόζουν µε συνέπεια στρατηγικά, ενισχύουν το Corporate Equity & Value, στηρίζοντας Οργανισµούς όπως «Το Χαµόγελο του Παιδιού», προσφέροντας παράλληλα σηµαντικό
κοινωνικό έργο, το οποίο η κοινωνία αποτιµά θετικά.
Για εµάς, δεν είναι απλά οικονοµικοί υποστηρικτές µας, αλλά Ενεργοί Συµµέτοχοι σε κάθε δράση, σε όλο το φάσµα του πολύπλευρου έργου µας»
.Η κα. Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού - Πάντειο Πανεπιστήµιο παρουσίασε το θέµα: «ΕΚΕ & Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης».
Ο κ. Αλέξανδρος Οικονόµου, Επιστ. Υπεύθυνος - Κ.Σ.∆.Ε.Ο. "Ε∆ΡΑ" - (Κοινωνικές Συνεταιριστικές ∆ραστηριότητες Ευπαθών Οµάδων) µίλησε για : «Αλληλέγγυα Οικονοµία & Κοινωνικές ∆οµές: Η περίπτωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου». Στην οµιλία του
τόνισε τα εξής: «Προτεραιότητα έχουν οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της Αλληλέγγυας Οικονοµίας, των οικονοµικών δραστηριοτήτων που εκπονούνται µε κοινωνικούς σκοπούς και στόχους, όπως την εξυπηρέτηση του συλλογικού
πολυεπίπεδου κοινωνικού οφέλους. Ζητούµενο αποτελεί η εφαρµογή νέων τρόπων καταπολέµησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τοµέα της απασχόλησης και η αντικατάσταση της παραδοσιακής «φιλανθρωπίας» µε δηµιουργική, ουσιαστική και
ζωντανή ή πράσινη απασχόληση σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. Μία τέτοια νέα µορφή οικονοµίας, το «Κοινωνικό Παντοπωλείο», προωθεί την κοινωνική συνοχή παρακινώντας τους πολίτες να στηρίξουν ενεργά τη λειτουργία του, δρώντας «διαφορετικά».
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2ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ
30 Απριλίου, 2012

Με µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
της Capital Link στην Αθήνα.

Το θέµα του Συνεδρίου ήταν: “H Κρίση ως ευκαιρία για
Αφύπνιση. ΕΚΕ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα ;”. Το Συνέδριο
έλαβε χώρα την Πέµπτη, 26 Απριλίου, 2012 στο Athens Hilton
Hotel.
_ιανύουµε µια εποχή παγκόσµιου οικονοµικού κλονισµού µε ιδιαίτερα δυσµενείς συνέπειες για
τη χώρα µας που οδηγεί πολλές εταιρίες να παγώσουν τα προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Εν µέσω αυτής της κρίσιµης εποχής για τη χώρα και τις επιχειρήσεις, σκοπός του
Συνεδρίου ήταν να αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκαιρία αφύπνισης. Ο ρόλος της ΕΚΕ πρέπει
τώρα περισσότερο από ποτέ να αναβαθµιστεί και να γίνει πιο καθοριστικός και
αποτελεσµατικός προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται.
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν τρέχοντα φλέγοντα ζητήµατα όπως η περιβαλλοντική προστασία
µε έµφαση τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιµη
αρχιτεκτονική, η διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, η εταιρική υπευθυνότητα, οι δράσεις των εταιριών προς τη Κοινωνία κ.α. Επίσης
σε ξεχωριστές ενότητες παρουσιάστηκαν ο ρόλος των social media στην επικοινωνία της
στρατηγικής ΕΚΕ καθώς και πολύτιµες συµβουλές για τη συγγραφή απολογισµού.
Πρόκειται για µια µοναδική πρωτοβουλία και διοργάνωση της Capital Link, η οποία έφερε
κοντά στελέχη από τον επιχειρηµατικό κόσµο αλλά και ευρύ κοινό µε τους εκπροσώπους 82
Συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ανοίγοντας ένα δίαυλο άµεσης επικοινωνίας µεταξύ τους και
διευκολύνοντας έτσι το δύσκολο έργο που προσφέρουν. Στα πλαίσια του Συνεδρίου υπήρχε
ειδικά διαµορφωµένος χώρος όπου οι Φορείς εκπροσωπήθηκαν µε τα στελέχη τους, το
επικοινωνιακό υλικό τους, ο καθένας σε δικό του τραπέζι και χώρο επιτυγχάνοντας άµεση
και αντικειµενική αλληλεπίδραση όλων των ενδιαφεροµένων µερών ΕΚΕ.
H Capital Link έχει µοναδική εµπειρία στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής επικοινωνίας, των
επενδυτικών σχέσεων και στην διοργάνωση υψηλού επιπέδου επιχειρηµατικών και
επενδυτικών Συνεδρίων σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη.
Μοιραστείτε το:
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Εκτύπωση

Με επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε στις 26 Απριλίου το δεύτερο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: H Κρίση ως ευκαιρία για
Αφύπνιση. ΕΚΕ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;".
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, σκοπός του Συνεδρίου ήταν να αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκαιρία
αφύπνισης.
Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Capital Link αναφέρει τα εξής:
Ο ρόλος της ΕΚΕ πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ να αναβαθµιστεί και να γίνει πιο καθοριστικός
και αποτελεσµατικός προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται.
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν τρέχοντα φλέγοντα ζητήµατα όπως η περιβαλλοντική προστασία µε έµφαση
τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιµη αρχιτεκτονική, η διαχείριση και
προστασία των υδάτινων πόρων, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η εταιρική υπευθυνότητα, οι δράσεις
των εταιριών προς τη Κοινωνία κ.α. Επίσης σε ξεχωριστές ενότητες παρουσιάστηκαν ο ρόλος των
social media στην επικοινωνία της στρατηγικής ΕΚΕ καθώς και πολύτιµες συµβουλές για τη συγγραφή
απολογισµού.
Πρόκειται για µια µοναδική πρωτοβουλία και διοργάνωση της Capital Link, η οποία έφερε κοντά
στελέχη από τον επιχειρηµατικό κόσµο αλλά και ευρύ κοινό µε τους εκπροσώπους 82 Συλλόγων από
όλη την Ελλάδα, ανοίγοντας ένα δίαυλο άµεσης επικοινωνίας µεταξύ τους και διευκολύνοντας έτσι το
δύσκολο έργο που προσφέρουν. Στα πλαίσια του Συνεδρίου υπήρχε ειδικά διαµορφωµένος χώρος όπου
οι Φορείς εκπροσωπήθηκαν µε τα στελέχη τους, το επικοινωνιακό υλικό τους, ο καθένας σε δικό του
τραπέζι και χώρο επιτυγχάνοντας άµεση και αντικειµενική αλληλεπίδραση όλων των ενδιαφεροµένων µερών ΕΚΕ.
Η Αντιπρόεδρος της Capital Link κα. Όλγα Μπορνόζη, τόνισε τα εξής: «Στα πλαίσια της οικονοµικής αβεβαιότητας που πλήττει φέτος όλο το πλανήτη αλλά ιδιαίτερα τη χώρα µας και υπό το πρίσµα των
δυσµενών προβλέψεων, η άποψη πως η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση πηγάζει από την έλλειψη της εταιρικής ηθικής καθώς και από την φιλοσοφία και την καθηµερινότητα των επιχειρήσεων µε
µοναδικό γνώµονα την µεγιστοποίηση των κερδών τους κερδίζει συνεχώς έδαφος. ∆υστυχώς οι δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες της κρίσης για τη χώρα µας οδηγούν πολλές εταιρίες στο να παγώσουν
τα προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Είναι σηµαντικό όµως να καταλάβουµε ότι σε κατάσταση οικονοµικής κρίσης η ουσιαστική ΕΚΕ είναι κρίσιµο στοιχείο για την εξασφάλιση επιχειρηµατικής αειφορίας και ανταγωνιστικού της ΕΚΕ
πρέπει τώρα, περισσότερο από ποτέ, να αναβαθµιστεί και να γίνει πιο καθοριστικός και αποτελεσµατικός προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται. Η χάραξη και τήρηση µιας
στρατηγικής ΕΚΕ αποτελεί αναγκαιότητα και είναι η µοναδική οδός µέσω της οποίας θα ισορροπήσουµε την επίτευξη της κερδοφορίας και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Αξιοποιώντας το 15ετές ιστορικό µας ως «Συνδετικός κρίκος» µεταξύ των επιχειρήσεων και των επενδυτών, η Capital Link έχει δηµιουργήσει µία σειρά ολοκληρωµένων πρωτοβουλιών µε στόχο την
ενηµέρωση στο ευρύτερο κοινό για επίκαιρα θέµατα και εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τη προβολή τόσο των δράσεων των Ελληνικών κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών, όσο και των
αναγκών των ΜΚΟ καθώς και τη δηµιουργία των µεταξύ τους συµπράξεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, το 2ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έρχεται να υπογραµµίσει την ανάγκη να προσαρµοστούµε στις νέες συνθήκες. Η κρίση είναι η ΕΥΚΑΙΡΙΑ µας. Ευκαιρία να
αλλάξουµε σκεπτικό, ευκαιρία να υιοθετήσουµε ένα νέο σύστηµα που περιλαµβάνει την ευθύνη και την επιχειρηµατική ηθική, ευκαιρία να προωθήσουµε προγράµµατα που θα εµπεριέχουν το σεβασµό
στο πολιτισµό, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην παροχή ίσων ευκαιριών, στη βελτίωση ποιότητας ζωής και πάνω από όλα στην διατήρηση του περιβάλλοντος που έχουµε κληρονοµήσει και οφείλουµε
να προστατεύσουµε για να το κληροδοτήσουµε υγιές και ασφαλές.
H Capital Link έχει µοναδική εµπειρία στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής επικοινωνίας, των επενδυτικών σχέσεων και στην διοργάνωση υψηλού επιπέδου επιχειρηµατικών και επενδυτικών Συνεδρίων
σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Πιστεύουµε ότι το 2ο Ετήσιο ΕΚΕ Συνέδριό µας στην Αθήνα φέρνει µια νέα προοπτική, διευκολύνοντας τα ενδιαφερόµενα µέρη της ΕΚΕ να συναντηθούν και να
συζητήσουν. Το Συνέδριο λειτουργεί και ως ένας ανοιχτός δίαυλος συνεργασίας συνδέοντας τις επιχειρήσεις µε τις ΜΚΟ µε σκοπό τη καλύτερη γνωριµία και κατανόηση µεταξύ τους ώστε να
διερευνήσουν και να αναπτύξουν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες».
Social sharing
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2ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ
30 Απριλίου, 2012

Με µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
της Capital Link στην Αθήνα.

Το θέµα του Συνεδρίου ήταν: “H Κρίση ως ευκαιρία για
Αφύπνιση. ΕΚΕ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα ;”. Το Συνέδριο
έλαβε χώρα την Πέµπτη, 26 Απριλίου, 2012 στο Athens Hilton
Hotel.
_ιανύουµε µια εποχή παγκόσµιου οικονοµικού κλονισµού µε ιδιαίτερα δυσµενείς συνέπειες για
τη χώρα µας που οδηγεί πολλές εταιρίες να παγώσουν τα προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Εν µέσω αυτής της κρίσιµης εποχής για τη χώρα και τις επιχειρήσεις, σκοπός του
Συνεδρίου ήταν να αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκαιρία αφύπνισης. Ο ρόλος της ΕΚΕ πρέπει
τώρα περισσότερο από ποτέ να αναβαθµιστεί και να γίνει πιο καθοριστικός και
αποτελεσµατικός προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στη κοινωνία που πλήττεται.
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν τρέχοντα φλέγοντα ζητήµατα όπως η περιβαλλοντική προστασία
µε έµφαση τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιµη
αρχιτεκτονική, η διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, η εταιρική υπευθυνότητα, οι δράσεις των εταιριών προς τη Κοινωνία κ.α. Επίσης
σε ξεχωριστές ενότητες παρουσιάστηκαν ο ρόλος των social media στην επικοινωνία της
στρατηγικής ΕΚΕ καθώς και πολύτιµες συµβουλές για τη συγγραφή απολογισµού.
Πρόκειται για µια µοναδική πρωτοβουλία και διοργάνωση της Capital Link, η οποία έφερε
κοντά στελέχη από τον επιχειρηµατικό κόσµο αλλά και ευρύ κοινό µε τους εκπροσώπους 82
Συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ανοίγοντας ένα δίαυλο άµεσης επικοινωνίας µεταξύ τους και
διευκολύνοντας έτσι το δύσκολο έργο που προσφέρουν. Στα πλαίσια του Συνεδρίου υπήρχε
ειδικά διαµορφωµένος χώρος όπου οι Φορείς εκπροσωπήθηκαν µε τα στελέχη τους, το
επικοινωνιακό υλικό τους, ο καθένας σε δικό του τραπέζι και χώρο επιτυγχάνοντας άµεση
και αντικειµενική αλληλεπίδραση όλων των ενδιαφεροµένων µερών ΕΚΕ.
H Capital Link έχει µοναδική εµπειρία στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής επικοινωνίας, των
επενδυτικών σχέσεων και στην διοργάνωση υψηλού επιπέδου επιχειρηµατικών και
επενδυτικών Συνεδρίων σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη.
Μοιραστείτε το:
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ÅÊÅ ÐÏËÕÔÅËÅÉÁ ‘Ç ÁÍÁÃÊÁÉÏÔÇÔÁ
2ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéï ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò áðü ôçí Capital Link
ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ôï äåýôåñï ÓõíÝäñéï ÅôáéñéêÞò Êïéíùíé-

Robin Edme

êÞò Åõèýíçò ôçò Capital
Link óôçí ÁèÞíá, ìå èÝìá: «H Êñßóç ùò åõêáéñßá
ãéá Áöýðíéóç. ÅÊÅ: ÐïëõôÝëåéá Þ Áíáãêáéüôçôá;», ôçí ÐÝìðôç, 26 Áðñéëßïõ, 2012, óå êåíôñéêü
îåíïäï÷åßï ôçò ÁèÞíáò.
Óêïðüò ôïõ Óõíåäñßïõ
Þôáí íá áðïäåßîåé üôé ç
êñßóç åßíáé åõêáéñßá áöýðíéóçò, êáèþò äéáíýïõìå
ìéá åðï÷Þ ðáãêüóìéïõ ïéêïíïìéêïý êëïíéóìïý ìå éäéáßôåñá äõóìåíåßò óõíÝðåéåò ãéá ôç ÷þñá ìáò, ðïõ
ïäçãåß ðïëëÝò åôáéñßåò íá
ðáãþóïõí ôá ðñïãñÜììáôá
åôáéñéêÞò êïéíùíéêÞò åõèýíçò. Ï ñüëïò ôçò ÅÊÅ ðñÝðåé ôþñá ðåñéóóüôåñï áðü
ðïôÝ íá áíáâáèìéóôåß êáé
íá ãßíåé ðéï êáèïñéóôéêüò
êáé áðïôåëåóìáôéêüò ðñïóöÝñïíôáò ïõóéáóôéêÞ âïÞ-

äñïò ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò Êùí/íïò Ìðïôüðïõëïò, ï ïðïßïò áíáöÝñèçêå óôá ãåíéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ èåóìïý ôçò ÅÊÅ óôçí åëëçíéêÞ êáé äéåèíÞ åöáñìïãÞ ôïõ, êáèþò êáé óôï ãåíéêüôåñï æÞôçìá ôçò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò óôéò äýóêïëåò ðáñïýóåò óôéãìÝò.
Óôç óõíÝ÷åéá áðåýèõíå ÷áéñåôéóìü ç êá ÁëåîÜíäñá ÐÜëëç, ÃåíéêÞ
ÃñáììáôÝáò ôïõ Åëëçíéêïý Äéêôýïõ ãéá ôçí ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç, ç ïðïßá ôüíéóå ôá åîÞò: «Ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá äåí îÝóðáóáí ùò êåñáõíüò åí áéèñßá.
Çôáí ç öõóéêÞ óõíÝðåéá ÷ñüíéùí ðïëéôéêþí ðïõ:
* Óôçñßæïíôáí óôï äáíåéóìü
* Áäéáöüñçóáí ãéá ôçí áðïäéÜñèñùóç üëùí ôùí êáßñéùí ïéêïíïìéêþí êáé ðáñáãùãéêþí äñáóôçñéïôÞôùí.
Ç êñßóç ìáò áðïêÜëõøå ôá áäéÝîïäá:
* ôçò åðßðëáóôçò åõìÜñåéáò êáé åõçìåñßáò
* ôçò ðñïóêüëëçóçò óôï åöÞìåñï êáé ôçò áäéáöïñßáò ìáò ãéá ôï ìáêñïðñüèåóìï.
Ìáò ðñïóãåßùóå áíþìáëá óå ìéá æïöåñÞ ðñáãìáôéêüôçôá: Ç ÷þñá
óôåñåßôáé ïéêïíïìéêïý êáé áíáðôõîéáêïý ìïíôÝëïõ.
Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç åðéôÜóóåé:
* Íá ðñïóäþóïõìå ðñáãìáôéêü ðåñéå÷üìåíï óôçí ÅÊÅ. Äåí ìðïñåß:
- íá áðïôåëåß åëéôßóôéêç áíôßëçøç ðïõ áðïññÝåé áðü öéëáíèñùðéêÞ
äéÜèåóç
- íá áöïñÜ ìåìïíùìÝíåò ðñùôïâïõëßåò -óõ÷íÜ åðéêïéíùíéáêïý ÷áñáêôÞñá - ðïõ óôï÷åýïõí íá ôïíþóïõí ôï «êïéíùíéêü ðñïößë» ôùí åðé÷åéñÞóåùí.
* Íá êáôáóôåß ç ÅÊÅ ïñãáíéêü êïììÜôé ôçò óýã÷ñïíçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò.
* Íá åíôá÷èåß ùò âáóéêü ìÝóï åôáéñéêÞò óôñáôçãéêÞò.

èåéá óôç êïéíùíßá ðïõ ðëÞôôåôáé.
Ç Áíôéðñüåäñïò ôçò Capital Link Ïëãá Ìðïñíüæç, ôüíéóå: «Óôá
ðëáßóéá ôçò ïéêïíïìéêÞò áâåâáéüôçôáò ðïõ ðëÞôôåé öÝôïò üëï ôï
ðëáíÞôç, áëëÜ éäéáßôåñá ôç ÷þñá
ÌÉÁ ÄÉÁÖÏÑÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÇ ÓÔÁ ÔÉÌÏËÏÃÉÁ ÔÇÓ
ìáò êáé õðü ôï ðñßóìá ôùí äõóìåÄÅÇ
íþí ðñïâëÝøåùí, ç Üðïøç ðùò ç
ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ êáôÜÔá ôéìïëüãéá ôçò ÄÅÇ ãéá ôïõò ïéêéáêïýò êáôáíáëùôÝò åßíáé áðü
óôáóç ðçãÜæåé áðü ôçí Ýëëåéøç ôçò ôá ÷áìçëüôåñá óôçí ÅÅ-27 êáé ôá ÷áìçëüôåñá óôçí Åõñùæþíç. Ôïí ÖååôáéñéêÞò çèéêÞò, êáèþò êáé áðü âñïõÜñéï 2012, óå ó÷Ýóç ìå ôïõò Åëëçíåò, ðëÞñùíáí áêñéâüôåñá ôï ñåýôçí öéëïóïößá êáé ôçí êáèçìåñé- ìá:
* Ïé Äáíïß êáôÜ 129%,
íüôçôá ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ìå ìï* Ïé ÐïñôïãÜëïé 57%,
íáäéêü ãíþìïíá ôçí ìåãéóôïðïßç*
Ïé Éóðáíïß 53%,
óç ôùí êåñäþí ôïõò êåñäßæåé óõíå* Ïé êÜôïéêïé óôçí Åõñùæþíç 43%...
÷þò Ýäáöïò. Äõóôõ÷þò ïé äõóìåÔï
ñåýìá óôï «êáëÜèé ôçò íïéêïêõñÜò»;
íåßò ïéêïíïìéêÝò óõíÝðåéåò ôçò
Ç äáðÜíç ôùí íïéêïêõñéþí ãéá çëåêôñéêü ñåýìá åßíáé ðïëý ÷áìçëÞ
êñßóçò ãéá ôç ÷þñá ìáò ïäçãïýí
óå ó÷Ýóç ìå Üëëá áãáèÜ êáé õðçñåóßåò…
ðïëëÝò åôáéñßåò óôï íá ðáãþóïõí
Ôïí ÌÜñôéï 2012 ãéá êÜèå 100 åõñþ äáðáíþí («êáëÜèé ôçò íïéêïôá ðñïãñÜììáôá ÅôáéñéêÞò ÊïéêõñÜò») ôï ìÝóï íïéêïêõñéü äéÝèåôå:
íùíéêÞò Åõèýíçò».
* 2,2 åõñþ ãéá êáôáíÜëùóç çëåêôñéêïý ñåýìáôïò üëåò ôéò
ÊÅÍÔÑÉÊÏÓ ÏÌÉËÇÔÇÓ
þñåò ôïõ 24þñïõ,
Ï ROBIN EDME
* 3,1 åõñþ ãéá ôóéãÜñá,
Êåíôñéêüò ïìéëçôÞò óôï ÓõíÝ* 4,7 åõñþ ãéá ôçëåöùíéêÝò õðçñåóßåò,
äñéï Þôáí ï ê. Robin Edme, Senior
* 2,6 åõñþ ãéá åßäç áôïìéêÞò õãéåéíÞò êëð
Advisor Responsible Finance, OfÌçíéáßá åðéâÜñõíóç ãéá ôï íïéêïêõñéü;
fice of the Commissioner-General
ÓÞìåñá, óå ðåñßïäï ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, Ýíá íïéêïêõñéü ìå êáôáíÜfor Sustainable Development - ëùóç 1.200 kWh óôï ôåôñÜìçíï ðëçñþíåé:
- 32,25 åõñþ ìçíéáßùò…
French Ministry of Ecology, Sus- 1,07 åõñþ çìåñçóßùò…
tainable Development, Transport
…
ãéá
êáôáíÜëùóç ñåýìáôïò üëï ôï 24ùñï
and Housing.
(ÐåñéëáìâÜíïíôáé öüñïé êëð ÅÊÔÏÓ ôåëþí ãéá ÄÞìïõò, ÅÑÔ, ëïéÔïí ê. Edme ðñïëüãéóå êáé
ðáñïõóßáóå ï ê. ×ñéóôüöïñïò ×á- ðÝò
åðéâáñýíóåéò õðÝñ Ôñßôùí êëð).
ôæüðïõëïò, Ðñüåäñïò ôïõ ÅëëçíïÄéåõêïëýíóåéò ìÝóá óôçí êñßóç…
Ãáëëéêïý Åìðïñéêïý & Âéïìç÷á* Ç ÄÅÇ êÜíåé ðÜíù áðü 300.000 äéåõêïëýíóåéò åôçóßùò óå ðåëÜíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ.
ôåò ðïõ Ý÷ïõí ïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá.
Ï ê. Robin Edme ìåôáîý Üë* Êáôáíüçóç ãéá ôéò ðïëý ìåãÜëåò ïöåéëÝò ôùí ïéêéáêþí ðåëáôþí…
ëùí äÞëùóå ôá åîÞò: «Ïé êïéíùíé* Ç ÄÅÇ áðïôåëåß «õðï÷ñåùôéêÜ ôï ôåëåõôáßï êáôáöýãéï» ãéá êáêÜ õðåýèõíåò åðåíäýóåéò åßíáé ôáíáëùôÝò ðïõ äåí ìðïñïýí Þ …äåí èÝëïõí íá ðÜíå óå Üëëïõò ðñïìçèåõðñïöáíþò êÜôé ðåñéóóüôåñï áðü Ý- ôÝò.
íá áðëü óôõë åðåíäýóåùí ôï ïðïßï
Êïéíùíéêü Ïéêéáêü Ôéìïëüãéï (ÊÏÔ)
âåëôéóôïðïéåß ôï ñßóêï êáé ôéò ïéêïÇ ÄÅÇ ðïëýðëåõñá õðïóôçñßæåé ôï ÊÏÔ, ðïõ áöïñÜ «åõðáèåßò ïíïìéêÝò åðéäüóåéò. Óôçí ïõóßá, ðéÝ- ìÜäåò ôïõ ðëçèõóìïý»:
æïíôáò åíåñãÜ ôéò åôáéñåßåò -óõ* ÏéêïãÝíåéåò ìå ÷áìçëü åéóüäçìá,
* Ôñßôåêíïé,
ìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ïéêïíï* ÁÌÅÁ êáé
ìéêþí ðáñáãüíôùí ôçò áãïñÜò- íá
* Áíåñãïé.
õéïèåôÞóïõí õðåýèõíåò êáé âéþóéÐåñßðïõ 300.000 ïéêéáêïß êáôáíáëùôÝò ìå ÊÏÔ Ý÷ïõí ìåéþóåéò
ìåò ðñáêôéêÝò äéá÷åßñéóçò, ôï êßíçìá ôùí êïéíùíéêÜ õðåýèõíùí å- ôùí ôéìïëïãßùí ôïõò êáôÜ 35% ðåñßðïõ.
Õðçñåóßåò
ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò (ÕÊÙ)
ðåíäýóåùí áðïóêïðåß óôïí ìåôáÇ ÄÅÇ óôçñßæåé åíåñãÜ ôéò ðïëéôéêÝò ãéá ôéò ÕÊÙ ãéá íá Ý÷ïõí ñåýó÷çìáôéóìü ôùí åôáéñéêþí åðé÷åéìá:
ñçìáôéêþí ìïíôÝëùí ìáò (ôï ðþò ç
* Ïé íçóéþôåò ôùí Ìç ÄéáóõíäåäåìÝíùí Íçóéþí óå ôéìÝò ßäéåò
áîßá äçìéïõñãåßôáé...), ôùí êáíüìå áõôÝò ôùí êáôáíáëùôþí ôçò çðåéñùôéêÞò ÷þñáò…
íùí äéáêõâÝñíçóçò (... êáé êáôá* Ïé ðïëýôåêíïé óå ôéìÝò ÷áìçëüôåñåò ìÝ÷ñé êáé 60%...
íÝìåôáé ìåôáîý ôùí äéáöüñùí åí* ÄéÜöïñåò åõáßóèçôåò ïìÜäåò (Üíåñãïé, ÁÌÅÁ, ôñßôåêíïé êëð)
äéáöåñïìÝíùí ) êáé ôïõ ïñÜìáôïò
óå ðïëý ÷áìçëÝò ôéìÝò…
ôçò êïéíùíßáò ìáò («Ãéá ìéá êáéÄÅÇ: Ðáíßó÷õñïò ðüëïò ÁíÜðôõîçò êáé Áðáó÷üëçóçò
íïôüìï, âéþóéìç êáé ÷ùñßò áðïÐïëý êïíôÜ óôéò åðé÷åéñÞóåéò…
êëåéóìïýò áíÜðôõîç» ìÝóù ìéáò
Ç ÄÅÇ óôçñßæåé åíåñãÜ ôéò åðé÷åéñÞóåéò:
áíáíåùìÝíçò «åôáéñéêÞò äçìï* Ôá ôéìïëüãéá ãéá ôéò âéïìç÷áíßåò åßíáé ÷áìçëüôåñá áðü ôï
êñáôßáò», ÅÅ 2020 óôñáôçãéêÞ). ÁìÝóï üñï óôçí ÅÅ ôùí «27»
* Ôá ôåñÜóôéá êüóôç ôçò åíåñãåéáêÞò êñßóçò ôïõ 2008 êáé ôïõ 2011
îßá ìå áñ÷Ýò åßíáé ôï óýíèçìá ôùí
õðåýèõíùí åðåíäýóåùí. Åðßôåõîç äåí ðÝñáóáí óôéò åðé÷åéñÞóåéò.
* Ôï ñåýìá ãéá Áãñüôåò åßíáé óå ôéìÝò ðïëý êÜôù áðü ôï ðñáãìáôéêü
ôçò âéùóéìüôçôáò ìÝóù ôùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí áãïñþí åßíáé ç áöå- êüóôïò ðáñáãùãÞò ôïõ.
* Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò (ìå ÷áìçëÝò ôéìÝò) óôéò åðé÷åéñÞóåéò ôùí íçôçñßá ôùí êïéíùíéêÜ õðåýèõíùí
óéþí, áêüìç êáé óôá ðéï áðïìáêñõóìÝíá...
åðåíäýóåùí..».
Ï
ìåãáëýôåñïò åðåíäõôÞò ôçò ÷þñáò
ÈåìáôéêÝò ðáñïõóéÜóåéò
* Ïé åðåíäýóåéò ôçò ÄÅÇ îåðåñíïýí ôá 900 åêáô. åõñþ åôçóßùò.
Ôï ÓõíÝäñéï Üíïéîå ï Ðñüå-

Ç ÅÊÅ áðïôåëåß ìïíáäéêÞ åõêáéñßá ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí
ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò, ôçò âéþóéìçò áíÜðôõîçò, ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò».
Ï ÁëÝîáíäñïò ÌùñáéôÜêçò, Ðñüåäñïò - ÓÌÅ×Á & Ðñüåäñïò Nuntius ×ñçìáôéóôçñéáêÞ, óôçí ïìéëßá ôïõ ìå ôßôëï «Ç áíáãêáéüôçôá ôçò
êïéíùíéêÞò åõèýíçò óôçí åëëçíéêÞ êñßóç» ó÷ïëßáóå: «ÓÞìåñá, ðåñéóóüôåñï ßóùò áðü êÜèå Üëëç öïñÜ, åßíáé áíÜãêç ïé åðé÷åéñÞóåéò íá ìåãéóôïðïéÞóïõí ôéò èåôéêÝò åðéäñÜóåéò ôïõò óôçí êïéíùíßá. Ïé ðåôõ÷çìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò ìåôñïýí ôçí áðüäïóÞ ôïõò ìå âÜóç ôá 4 P (Planet, People,
Profit, Principles). Ï êüóìïò èÝëåé ðëÝïí íá âëÝðåé ôéò åðé÷åéñÞóåéò íá áðïêôïýí êïéíùíéêü ðñüóùðï. ÈÝëåé íá âëÝðåé äñÜóåéò ðïõ ïäçãïýí óå
âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò. Ôéò åðéâñáâåýåé ðñïôéìþíôáò ôá ðñïúüíôá
ôïõò. Åôóé äåí áíáâáèìßæåôáé ìüíï ç åðé÷åßñçóç áëëÜ ç ÷þñá óõíïëéêÜ».
Ï ÃéÜííçò ÖñÝñçò, ÄéåõèõíôÞò ÅôáéñéêÞò Åðéêïéíùíßáò & Áåéöüñïõ ÁíÜðôõîçò - ÃÝöõñá Á.Å. & ÅðéêåöáëÞò ÔïìÝá Å.Ê.Å. - ÅõñùðáúêÞ
Åíùóç Äéåõèõíôþí Åðéêïéíùíßáò (ÅACD), óôçí ïìéëßá ôïõ ìå ôßôëï «ÅÊÅ åðß êñßóåé: ÏéêïíïìéêÜ Åëëåßììáôá & Øõ÷éêÜ ÐëåïíÜóìáôá» ó÷ïëßáóå ôá åîÞò: «Ïé ðåñéóóüôåñåò óïâáñÝò åðé÷åéñÞóåéò, åðéäéþêïõí åäþ
êáé ÷ñüíéá ôç (ìåôñÞóéìç) ðñüïäü ôïõò óôï åðßðåäï ôçò õðåõèõíüôçôáò,
ìÝóá áðü ôçí õëïðïßçóç ðïëéôéêþí ðïõ ôñïöïäïôïýíôáé áðü ôïõò ó÷åôéêïýò ðñïûðïëïãéóìïýò. «Êñßóç» üìùò, óçìáßíåé ôéò ðéï ðïëëÝò öïñÝò êáé
ðåñéóôïëÞ ðñïûðïëïãéóìþí. Ôé ãßíåôáé ôüôå; Áíáêüðôåôáé ç åôáéñéêÞ
ðñüïäïò ôçí ßäéá þñá ðïõ ç êïéíùíßá áíáêñÜæåé ãéá ðëåüíáóìá åõèýíçò; Ï ñéøáóðéäéóìüò äåí ôáéñéÜæåé óôïõò åôáéñéêïýò ðïëßôåò ìå áñ÷Ýò.
Óå áõôïýò äçëáäÞ ðïõ îÝñïõí ðùò ü,ôé ï ïéêïíïìéêüò ñåáëéóìüò õðïåêôéìÜ, óõíÞèùò ç êïéíüôçôá õðåñåêôéìÜ. ÕðÜñ÷ïõí ðïëéôéêÝò ðïõ âáóßæïíôáé óôçí øõ÷Þ, ðåñéóóüôåñï áðü ü,ôé óôï ÷ñÞìá. Ôþñá åßíáé ç þñá ôïõò».
ÈåìáôéêÞ åíüôçôá ãéá ôç Âéþóéìç ÅíÝñãåéá
Ï Êßìùí Óôåñéþôçò, ÄéåõèõíôÞò Ôýðïõ & ÌÌÅ - ÄÅÇ Á.Å.,
äÞëùóå: «ÌÝóá óå ìéá âáèåéÜ êáé
* Ïé ìåãáëýôåñåò åðåíäýóåéò ãßíïíôáé óôçí «îå÷áóìÝíç» åëëçíéêÞ
ðáñáôåôáìÝíç ïéêïíïìéêÞ êñßóç ç
ðåñéöÝñåéá.
* ÐÜíù áðü 2 äéó. åõñþ ïé åðåíäýóåéò ôçò ÄÅÇ óôïí ôïìÝá ôùí Á- ÄÅÇ åðéôåëåß Ýíá ìïíáäéêü êïéíùíéêü Ýñãï óôçñßæïíôáò ðïëýÐÅ ìÝ÷ñé ôï 2015.
* Ïé åðåíäýóåéò ôçò ÄÅÇ åîáóöáëßæïõí áíÜðôõîç óå åêáôïíôÜäåò ðëåõñá ôá íïéêïêõñéÜ, ôéò åðé÷åéñÞóåéò, ôçí ÅèíéêÞ Ïéêïíïìßá, ôçí
åðé÷åéñÞóåéò, ÷éëéÜäåò åñãáæüìåíïõò êëð.
áðáó÷üëçóç êáé ôï ÐåñéâÜëëïí.
Ï ìåãáëýôåñïò åðåíäõôÞ ÷þñáò
ÓõãêåêñéìÝíá:
* Ïé åðåíäýóåéò ôçò ÄÅÇ îåðåñíïýí ôá 900 åêáô. åõñþ åôçóßùò.
* ÓÞìåñá ç ÄÅÇ åîáóöáëß* Ïé ìåãáëýôåñåò åðåíäýóåéò ãßíïíôáé óôçí «îå÷áóìÝíç» åëëçíéêÞ
æåé ãéá ôïõò ïéêéáêïýò ðåëÜôåò ôçò
ðåñéöÝñåéá.
ôá
÷áìçëüôåñá
ôéìïëüãéá ñåýìá* ÐÜíù áðü 2 äéó. åõñþ ïé åðåíäýóåéò ôçò ÄÅÇ óôïí ôïìÝá ôùí Áôïò ìåôáîý ôùí ÷ùñþí ôçò ÅõñùÐÅ ìÝ÷ñé ôï 2015.
* Ïé åðåíäýóåéò ôçò ÄÅÇ åîáóöáëßæïõí áíÜðôõîç óå åêáôïíôÜäåò æþíçò, üôáí óå Éóðáíßá êáé Ðïñôïãáëßá åßíáé áêñéâüôåñá êáôÜ 55%
åðé÷åéñÞóåéò, ÷éëéÜäåò åñãáæüìåíïõò êëð.
ÐëÞñçò åðÜñêåéá óå üëá ôá íçóéÜ
ðåñßðïõ óå ó÷Ýóç ìå ôçí ÅëëÜäá.
* Ìå õðïâñý÷éá êáëþäéá ðïõ îåêéíïýí áðü ôï Çðåéñùôéêü Óýóôçìá
* Ïé ìÝóåò åôÞóéåò åðåíäýç ÄÅÇ åîáóöáëßæåé ðëÞñùò ôéò áíÜãêåò ãéá çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá ôùí óåéò ôçò ÄÅÇ îåðåñíïýí ôï 1 äéó.
ÄéáóõíäåäåìÝíùí Íçóéþí (ÅðôÜíçóá, Áßãéíá, Ðüñïò êëð).
åõñþ, åíéó÷ýïíôáò Üìåóá ôçí áðá* Ìå íÝåò åðåíäýóåéò Þ åíïéêéÜóåéò ãåííçôñéþí êáëýðôïíôáé ðëÞ- ó÷üëçóç óôç ÷þñá, ìå ôçí êáôáñùò ïé áíÜãêåò ôçò ôïõñéóôéêÞò ïéêïíïìßáò ôùí íçóéþí êáôÜ ôç èåñéíÞ óêåõÞ íÝùí öéëéêþí ðñïò ôï Ðåñéðåñßïäï.
âÜëëïí èåñìéêþí ÌïíÜäùí ðáñáÁîéïðïßçóç ôùí íåñþí ôçò ÅëëÜäáò
ãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, áíÜÏé õäñïçëåêôñéêïß óôáèìïß êáé ôå÷íçôÝò ëßìíåò ôçò ÄÅÇ åîáóöáëß- ðôõîç íÝùí äéêôýùí êëð.
æïõí:
* Ç ÄÅÇ ðñïùèåß ðïëý ìåãÜ* ÖèçíÞ çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá.
ëåò åðåíäýóåéò óôéò ÁÐÅ ìå ôçí
* ÍåñÜ ãéá áñäåýóåéò 4.500.000 óôñåììÜôùí áãñïôéêþí åêôÜóåùí.
êáôáóêåõÞ, ìåôáîý Üëëùí, 2 Öù* Ôçí õäñïäüôçóç ðÜíù áðü 2.000.000 êáôáíáëùôþí.
ôïâïëôáúêþí ÐÜñêùí, áðü ôá ìå* ÁíôéðëçììõñéêÞ ðñïóôáóßá ãéá áíèñþðïõò, ðåñéïõóßåò êáé æùúêü
ãáëýôåñá óôïí êüóìï».
êåöÜëáéï.
èåìáôéêÞ åíüôçôá «Ï ñüëïò ôùí
* ÐçãÝò åõçìåñßáò ãéá ôïõò êáôïßêïõò ôùí ãýñù ðåñéï÷þí (Þðéïò
Åðé÷åéñÞóåùí óôéò ÔïðéêÝò Êïéíùôïõñéóìüò êëð).
íßåò».
* Êáëëßôåñï ðåñéâÜëëïí.
Ç ÑÜíéá ÓïõëÜêç, ÄéåõèýÁîéïðïßçóç ôùí ðáëáéþí Ïñõ÷åßùí
* ÁðïêáôÜóôáóç ôùí åäáöþí åîáíôëçìÝíùí Ïñõ÷åßùí ìå ôï öýôå- íôñéá ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò
- Ïìéëïò ÅëëçíéêÜ ÐåôñÝìá 10.000.000 äÝíäñùí.
ëáéá, óôçí ïìéëßá ôçò ó÷ïëßáóå: «
* Ðáñï÷Þ äùñåÜí ÷ñÞóçò åäáöþí ãéá êáëëéÝñãåéá óå áãñüôåò êëð.
Ïé
ó÷Ýóåéò
ìå ôéò ôïðéêÝò êïéíùíß* ÁíÜðôõîç ôùí ìåãáëýôåñùí Öùôïâïëôáúêþí ÐÜñêùí óôïí êüóìï
åò äåí ðñÝðåé íá ïñßæïíôáé «ùò
óôá ðáëéÜ Ïñõ÷åßá ôçò ÊïæÜíçò êáé Ìåãáëüðïëçò.
äçìüóéåò ó÷Ýóåéò ìéáò åðé÷åßñçóçò
Åðåíäýóåéò ãéá «ðñÜóéíá íçóéÜ»
Ï Ïìéëïò ÄÅÇ ðñáãìáôïðïéåß ìåãÜëåò ðåñéâáëëïíôéêÝò åðåíäý- óå ôïðéêü åðßðåäï», áíôßèåôá åßíáé
ìéá óõãêåêñéìÝíç óôñáôçãéêÞ, ìå
óåéò óôá íçóéÜ:
* ÁíÜðôõîç õðïâñõ÷ßïõ êáëùäßïõ óôéò ÊõêëÜäåò ãéá ìåßùóç ôùí ðå- äéÜñêåéá, ðïõ óõíäÝåôáé ìå Ýíá
ñéâáëëïíôéêþí ï÷ëÞóåùí áðü ôïõò Óôáèìïýò ÐáñáãùãÞò êáé ìåôáöïñÜ óýíïëï äñÜóåùí óôï ðëáßóéï ôçò
Âéþóéìçò ÁíÜðôõîçò êáé êéíåßôáé
êáèáñÞò åíÝñãåéáò áðü ÁÐÅ óôçí çðåéñùôéêÞ ÷þñá.
* Åðåíäýóåéò áíôéêáôÜóôáóçò ðáëáéþí Óôáèìþí ÐáñáãùãÞò Þ á- óå äýï Üîïíåò:
íÜðôõîç íÝùí ÌïíÜäùí (ÊñÞôç, Ñüäïò êëð).
- Ëåéôïõñãßá ìå áóöÜëåéá ãéá
ÁÍÔÉÈÅÔÁ:
ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôïõò êáôïßÁëëåò åôáéñåßåò ìå äéêáóôéêÜ ìÝôñá Ý÷ïõí óôñáöåß êáôÜ ôùí ÕÊÙ êïõò ôùí üìïñùí ðåñéï÷þí êáé ðåêáé ôçí êáôÜñãçóç ôùí êïéíùíéêþí ðïëéôéêþí óôï çëåêôñéêü ñåýìá…
ñéïñéóìüò ôùí åðéðôþóåùí óôï ðåÏÌÙÓ Ç ÄÅÇ Å×ÅÉ ÕÐÅÑÌÅÔÑÅÓ ÅÐÉÂÁÑÕÍÓÅÉÓ ÕÐÅÑ ñéâÜëëïí.
ÔÑÉÔÙÍ
- ÓõìâïëÞ óôçí áíÜðôõîç ôùí
Ïé ëïãáñéáóìïß ôçò ÄÅÇ Ý÷ïõí åðéâáñõíèåß éäéáßôåñá áðü Ýóïäá õ- ôïðéêþí êïéíùíéþí, åíßó÷õóç ôçò
ðÝñ …Ôñßôùí:
áðáó÷üëçóçò êáé èÝóåéò åñãáóßáò,
* ÄçìïôéêÜ ôÝëç 1.200 åêáô. åõñþ åôçóßùò.
áãïñÜ áãáèþí êáé õðçñåóéþí áðü
* ÅÑÔ 300 åêáô. åõñþ åôçóßùò.
ôïðéêïýò ðñïìçèåõôÝò, óõììåôï÷Þ
* ÔÝëç ÁÐÅ (áõîÞóåéò ðÜíù áðü 1.000%).
óå Ýñãá õðïäïìÞò, åêðáéäåõôéêÝò
ÅðéâïëÞ ãéá ðñþôç öïñÜ:
åõêáéñßåò, åíÝñãåéåò ãéá ôïí ðïëé* ÔÝëïõò ÁêéíÞôùí (ÅÅÔÇÄÅ).
ôéóìü».
* Åéäéêïý Öüñïõ ÊáôáíÜëùóçò ÇëåêôñéêÞò ÅíÝñãåéáò.
O ÈùìÜò ÁíäñïõëÜêçò,
* ÔÝëç õðÝñ Ôåëùíåéáêþí (ÄÅÔÅ).
ÄéåõèõíôÞò Âéþóéìçò ÁíÜðôõîçò
* Áýîçóç ÖÐÁ êáôÜ 3%.
Ïìßëïõ
- S&B Âéïìç÷áíéêÜ Ïñõ* ÅðéâÜñõíóç ëéãíßôç.
êôÜ Á.Å., ìßëçóå ãéá ôç ìáêñü÷ñï* Öïñïëïãßá óôï Öõóéêü ÁÝñéï ãéá çëåêôñïðáñáãùãÞ.
íç
äñáóôçñéüôçôá
êáé ðáñïõóßá
* ÊáôÜñãçóç áðáëëáãþí õãñþí êáõóßìùí ãéá çëåêôñïðáñáãùãÞ
ôçò S&B Âéïìç÷áíéêÜ ÏñõêôÜ
óôá íçóéÜ.
* Êëð.
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Á.Å. óôç ÌÞëï. Ç ïìéëßá ôïõ åðéêåíôñþèçêå óôçí êïéíùíéêï-ïéêïíïìéêÞ
óõíåéóöïñÜ ôçò åôáéñåßáò óôï íçóß, óôç óõìðüñåõóç ôçò åîïñõêôéêÞò ìå
ôéò õðüëïéðåò ïéêïíïìéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ íçóéïý êáé åéäéêüôåñá ôïí
ôïõñéóìü, êáèþò êáé óôï ðþò ç âéþóéìç êáé éóüññïðç áíÜðôõîç ãßíåôáé
ðñÜîç ìÝóá áðü ôçí êïéíÞ ðïñåßá ôïðéêÞò êïéíùíßáò êáé åôáéñåßáò.
ÈåìáôéêÞ åíüôçôá: «Êïéíùíßá»
Ç Öåñåíßêç ÎåêáëÜêç, ÐñïúóôáìÝíç Äéåýèõíóçò Ðñïþèçóçò, Ðñïúüíôùí, ÐñïâïëÞò êáé Åðéêïéíùíßáò - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò,
óôçí ïìéëßá ôçò ó÷ïëßáóå: «Ç ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá óôéò ïêôþ äåêáåôßåò ôïõ
âßïõ ôçò ðáñáìÝíåé ðéóôÞ óôç äÝóìåõóÞ ôçò ãéá äéáñêÞ ðñïóöïñÜ óôçí
åëëçíéêÞ êïéíùíßá êáé óõíå÷ßæåé ôï Ýñãï ôçò ðñïóöïñÜò ôçò äßíïíôáò éäéáßôåñç âáñýôçôá óå ðñïóðÜèåéåò ðïõ óôü÷ï Ý÷ïõí ôç âåëôßùóç ôùí
óõíèçêþí æùÞò åõðáèþí êïéíùíéêþí ïìÜäùí.
Ãéá ôçí ÁÔÅbank ç ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç áðïôåëåß åðÝíäõóç
óôçí åôáéñéêÞ êïéíùíéêÞ ðñïóùðéêüôçôá êáé Ý÷åé ùò ìïíáäéêü áíôéóôÜèìéóìá ôçí ðßóôùóç ôçò ÔñÜðåæáò ìå ôçí åéêüíá ôçò ùò «åíåñãïý óõëëïãéêïý ðïëßôç»».
Ç ÂéâÞ Óßäåñç, Õðåýèõíç Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí - Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ïìéëßáò ôçò ôüíéóå: «Óôï Ôá÷õäñïìéêü
ÔáìéåõôÞñéï ðéóôåýïõìå üôé ç åôáéñéêÞ êïéíùíéêÞ åõèýíç äåí åßíáé ðïëõôÝëåéá, áëëÜ åðéâåâëçìÝíç áíÜãêç. Éäéáßôåñá óå ðåñßïäï êñßóçò, ðïõ äåí
áðáéôåßôáé ìüíï åðáíåêêßíçóç ôçò ïéêïíïìßáò, áëëÜ êáé ôçò ßäéáò ôçò êïéíùíßáò. ×ùñßò íá áöÞíïõìå ôçí êñßóç íá ìáò âãÜëåé åêôüò ðïñåßáò, åðéìÝíïõìå óôïí áíèñùðïêåíôñéêü ìáò ÷áñáêôÞñá êáé åðåêôåßíïõìå ôçí
êïéíùíéêÞ ìáò äñÜóç åöáñìüæïíôáò íÝåò ðñáêôéêÝò, óôçñéæüìåíïé üìùò
óôéò ðáñáäïóéáêÝò ìáò áîßåò. ÊáëëéåñãÞóáìå óôïõò åñãáæüìåíïýò ìáò
êïõëôïýñá áëëçëåããýçò, ðåßèïíôÜò ôïõò íá åìðëáêïýí óõëëïãéêÜ óå åèåëïíôéêÝò äñÜóåéò. Ç áíôáðüêñéóÞ ôïõò õðÞñîå ôïõëÜ÷éóôïí åíèáññõíôéêÞ. Åðüìåíïò óôü÷ïò åßíáé íá åìðëÝîïõìå óôï êïéíùíéêü ìáò Ýñãï áêüìç êáé ôïõò óõíåñãÜôåò êáé ôïõò ðåëÜôåò ìáò êáô’ åðÝêôáóç. Ï åèåëïíôéóìüò óôï ÔÔ åßíáé ç áíèñþðéíç áðÜíôçóç óôçí êñßóç. Ìßá ðñáêôéêÞ,
ðïõ ëåéôïõñãåß ðÝñá áðü ðïëéôéêïýò Þ ïéêïíïìéêïýò ïñßæïíôåò, ðñïêåéìÝíïõ íá áðïäþóåé ôï ðñáãìáôéêü üöåëïò êáé ôïí áëçèéíü óêïðü ýðáñîçò
ôçò åôáéñéêÞò êïéíùíéêÞò åõèýíçò».
Ï Óðýñïò ÎÝíïò, ÄéåõèõíôÞò ÅôáéñéêÞò Åðéêïéíùíßáò- ÔéôÜí Á.Å.,
ó÷ïëßáóå: «H åôáéñéêÞ êïéíùíéêÞ åõèýíç ãéá ôïí Ïìéëï ÔÉÔÁÍ åßíáé ìßá
áðü ôéò áîßåò ìå ôéò ïðïßåò Ý÷åé åðéëÝîåé íá ëåéôïõñãåß êáé íá åðéäéþêåé
ôïõò åðé÷åéñçìáôéêïýò ôïõ óêïðïýò. Ãéá ôïí ëüãï áõôüí åìðåñéÝ÷åôáé óôï
óôñáôçãéêü óôü÷ï ôïõ Ïìßëïõ êáé åêöñÜæåôáé ìå óõãêåêñéìÝíåò åèåëïíôéêÝò äåóìåýóåéò, óôï ðëáßóéï ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Óõìöþíïõ ôïõ ÏÇÅ
êáé ôïõ Äéåèíïýò Óõìâïõëßïõ ãéá ôç Âéþóéìç ÁíÜðôõîç. Ç ìáêñï÷ñüíéá
ðñïóðÜèåéá ôïõ Ïìßëïõ ÷áñáêôçñßæåôáé áðü äñÜóåéò ðïõ êáëýðôïõí ôï
óýíïëï ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõò óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü êáé áðïôõðþíåôáé óôçí ïñãÜíùóç (åðéôñïðÝò ÅÊÅ) êáé óôïõò ìåóï- êáé ìáêñïðñüèåóìïõò óôü÷ïõò ôïõ. Óôçí ðáñïýóá óõãêõñßá ï ÔÉÔÁÍ åóôéÜæåôáé
óôá ïõóéáóôéêÜ èÝìáôá ìÝóá óôç óöáßñá åðéññïÞò ôïõ, åðéäéþêïíôáò ôç
äçìéïõñãßá ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò ìå óõìðñÜîåéò êáé óõíåñãáóßáò óå íÝïõò ôïìåßò (åèåëïíôéóìüò), áëëÜ êáé ãéá ôç ìåôáöïñÜ êáé õéïèÝôçóç êáëþí ðñáêôéêþí (ÖÁÏÓ)».
Ç Êùíóôáíôßíá ÂéôùñÜôïõ, ÓõíÞãïñïò ôïõ ÐåëÜôç - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, óôçí ïìéëßá ôçò ìå èÝìá: «ÓõíÞãïñïò ôïõ ÐåëÜôç: äßðëá
óôïí ðåëÜôç…. ÊÜèå óôéãìÞ» ó÷ïëßáóå: «Ï «ÓõíÞãïñïò ôïõ ÐåëÜôç» ôçò
ÅèíéêÞò áíôáðïêñéíüìåíïò óôçí ðñüêëçóç ôùí êáéñþí êáé ôï êÜëåóìá
ãéá âïÞèåéá, óÞìåñá, ðåñéóóüôåñï áðü ðïôÝ, åõñßóêåôáé äßðëá óôïí ÐåëÜôç ðïõ ðáëåýåé ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç.
Ï «ÓõíÞãïñïò ôïõ ÐåëÜôç» áðïôåëåß ôïí Óýììá÷ï ôïõ ÐåëÜôç, áíôéêáôïðôñßæïíôáò ôçí åõáéóèçóßá êáé ôçí êïéíùíéêÞ åõèýíç ôïõ Ïìßëïõ

ÂÉÙÓÉÌÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÊÁÉ ÔÏÐÉÊÅÓ ÊÏÉÍÙÍÉÅÓ
Ç S&B ÓÔÇ ÌÇËÏ
Ç S&B äñáóôçñéïðïéåßôáé óôç ÌÞëï áðü ôï 1934
Åîüñõîç êáé åðåîåñãáóßá ìðåôïíßôç êáé ðåñëßôç
ÓõíåéóöÝñïõìå óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôïõ íçóéïý
* Ç S&B Âéïìç÷áíéêÜ ÏñõêôÜ Á.Å. áðïôåëåß ôïí óçìáíôéêüôåñï åñãïäüôç ôïõ íçóéïý.
* Ç åîüñõîç (ìüíéìç áðáó÷üëçóç), ìáæß ìå ôïí ôïõñéóìü(åðï÷éáêÞ) åßíáé ïé êýñéåò ïéêïíïìéêÝò äñáóôçñéüôçôåò.
* ÓõíïëéêÞ Áîßá ìðåíôïíßôç êáé ðåñëßôç áðü ôçí ÌÞëï
. 117 åêáô. Åõñþ ôï 2011
. 112 åêáô. Åõñþ ôï 2010
. 90 åêáô. Åõñþ ôï 2009
* Ç S&B åßíáé ï ìåãáëýôåñïò åñãïäüôçò óôçí ÌÞëï ìå 344 áðïêëåéóôéêÜ áðáó÷ïëïýìåíïõò óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôçò, óå Ýíá íçóß ìå ëéãüôåñïõò áðü 5000 êáôïßêïõò.
* Åðåíäýïõìå óôçí óõíå÷Þ åêðáßäåõóç êáé áíÜðôõîç éêáíïôÞôùí
* ÏëïêëçñùìÝíï óýóôçìá áîéïëüãçóçò èÝóåùí, áðüäïóçò ìå áíôßóôïé÷åò áìïéâÝò êáé ðáñï÷Ýò.
* Ç óõíïëéêÞ Áîßá óå ìéóèïýò, åñãïäïôéêÝò åéóöïñÝò, öüñïõò êáé ôïðéêÝò ðëçñùìÝò ðñïò ôñßôïõò óôç ÌÞëï , ðÜíù áðü 20 åêáô. Åõñþ ôï 2011.
ÕÃÉÅÉÍÇ & ÁÓÖÁËÅÉÁ (Õ & Á)
Óôü÷ïò ìáò “ÌçäÝí Áôõ÷Þìáôá”
* Áðü ôéò ðñþôåò åôáéñßåò óôçí ÅëëÜäá ðïõ õéïèÝôçóå ôï èåóìü ôïõ Éáôñïý Åñãáóßáò.
* Áðü ôï 2005 åöáñìüæïíôáé ðñáêôéêÝò ãéá ðñüëçøç óôï÷åýïíôáò áëëáãÝò óôç óõìðåñéöïñÜ êáôÜ ôçí åñãáóßá (ÅðéóêÝøåéò Áóöáëåßáò, Âáñüìåôñá Áóöáëåßáò, ÄéåñåõíÞóåéò ÓõìâÜíôùí).
* Éäéáßôåñç Ýìöáóç óôçí áíáöïñÜ ôùí óõìâÜíôùí, åßôå ðñüêåéôå ãéá
áôõ÷Þìáôá, åßôå ãá ðáñ’ ïëßãïí áôõ÷Þìáôá.
* ÊïéíÞ áíôéìåôþðéóç åñãáæïìÝíùí êáé åñãïëÜâùí.
* ÓõóôçìáôéêÝò ìåôñÞóåéò óêüíçò & Èïñýâïõ óå üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ
Ýôïõò ìå óõíå÷Þ âåëôßùóç ôá ôåëåõôáßá Ýôç.
* Õðïóôçñßæïõìå ôïðéêÝò ïñãáíþóåéò êáé ðñùôïâïõëßåò.
* Õðïóôçñßæïõìå Ýñãá ôïðéêÞò õðïäïìÞò ìå ïéêïíïìéêïýò, ôå÷íéêïýò
êáé Üëëïõò ðüñïõò (ð.÷. ¸ñãá ýäñåõóçò ïéêéóìþí, áíáêáéíßóåéò ó÷ïëéêþí
êôçñßùí, Ýñãá óõíôÞñçóçò, Ýñãá äéÜíïéîçò êáé áóöáëôüóôñùóçò äñüìùí
ê.á.)
* Ç êïéíùíéêÞ ìáò óõíåéóöïñÜ (÷ïñçãßåò êëð) áíÝñ÷åôáé óå 0,7 åê.
Åõñþ (÷ùñßò íá õðïëïãßæïíôáé ôá ìåãÜëá Ýñãá õðïäïìÞò).

ôçò ÅèíéêÞò.
ÁíôáìïéâÞ ôçò ÅèíéêÞò åßíáé ç åìðéóôïóýíç ôïõ ÐåëÜôç, ôï «ðïëõôåëÝò» áíáãêáßï Üõëï êåöÜëáéü ôçò, ðïõ ôçí êáèéóôÜ óõíïäïéðüñï ôïõ êáé
óôï ìÝëëïí üôáí ç ïéêïíïìéêÞ êáôáéãßäá èá áðïôåëåß ðáñåëèüí».
Ï Ðáíáãéþôçò Ðáðáäçìçôñßïõ, ÄéåõèõíôÞò ÅôáéñéêÞò Ðïéüôçôáò ÄéåèíÞò ÁåñïëéìÝíáò Áèçíþí, óôçí ïìéëßá ôïõ ìå èÝìá: «ÄéáêõâÝñíçóç
ÅôáéñéêÞò Õðåõèõíüôçôáò: ï ñüëïò ôçò ïõóéáóôéêüôçôáò» ó÷ïëßáóå: « Áðü ôçí Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ôïõ áåñïäñïìßïõ, ï ÄÁÁ ðñïóåããßæåé êáé áíáðôýóóåé óõóôçìáôéêÜ ôçí ÅôáéñéêÞ Õðåõèõíüôçôá ìÝóá áðü Ýíá ðëáßóéï
áñ÷þí, ðñïôýðùí êáé êáëþí ðñáêôéêþí ìå ãíþìïíá ôç äçìéïõñãßá áîßáò
ãéá üëïõò ôïõò Óõììåôü÷ïõò.
Ç ÅôáéñéêÞ Õðåõèõíüôçôá áðïôåëåß ìÝñïò ôïõ óõóôÞìáôïò ÅôáéñéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò êáé åöáñìüæåôáé ìå ôçí ïñéæüíôéá äéá-ôìçìáôéêÞ óõíåñãáóßá óå ôñßá äéáêñéôÜ åðßðåäá áñìïäéïôÞôùí.
Óçìáíôéêü êïììÜôé ôçò äéáêõâÝñíçóçò Å.Õ. åßíáé ç áíÜëõóç Ïõóéáóôéêüôçôáò, äçëáäÞ ç ðñïôåñáéïðïßçóç ôùí èåìÜôùí âéþóéìçò áíÜðôõîçò
ìå âÜóç ôçí åðßäñáóÞ ôïõò óôç åôáéñåßá êáé ôï åíäéáöÝñïí ôùí Óõììåôü÷ùí ãéá áõôÜ».
ÈåìáôéêÞ åíüôçôá ãéá ôï ÐåñéâÜëëïí
Ï Óåñáöåßì Éùáííßäçò, ÓõíôïíéóôÞò ÄéåõèõíôÞò ÁóöÜëåéáò Ðïéüôçôáò & ÐåñéâÜëëïíôïò - ÄÅÓÖÁ Á.Å., óôçí ïìéëßá ôïõ ìå ôßôëï «Ç áîßá ôçò åðéêïéíùíßáò óôçí äéá÷åßñéóç óõóôçìÜôùí ðïéüôçôáò áóöÜëåéáò
êáé ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò» äÞëùóå: «Ç áíÜðôõîç áðïäïôéêþí
êáé ïéêïíïìéêÜ âéþóéìùí óõóôçìÜôùí ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò,
ðïéüôçôáò êáé áóöÜëåéáò óôçí åñãáóßá, áðïôåëïýí äéá÷ñïíéêÜ èåìÝëéïõò ëßèïõò óôï ïéêïäüìçìá ôçò åèíéêÞò âéïìç÷áíßáò õäñïãïíáíèñÜêùí.
Ç áíÜãêç ãéá óõíå÷Þ åíçìÝñùóç êáé ðáñï÷Þ ðëçñïöïñéþí, ðáñÜëëçëá
ìå ôçí ÅôáéñéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç áíáãÜãïõí ôçí ïñèÞ åðéêïéíùíßá óå âáóéêü ìï÷ëü êáé ìïíáäéêü åñãáëåßï ïõóéáóôéêÞò áíÜðôõîçò».
Êõñßá óçìåßá ôçò ïìéëßáò ôïõ ìåôáîý Üëëùí Þôáí:
* Ç åðé÷åéñçóéáêÞ áîßá ôùí åííïéþí ôçò ÐåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò ôçò ðïéüôçôáò êáé ôçò áóöÜëåéáò óôçí åñãáóßá óôç âéïìç÷áíßá ôùí õäñïãïíáíèñÜêùí.
* Ç ïñèÞ åðéêïéíùíßá ùò êñßóéìï óõóôáôéêü ôçò åðéôõ÷ßáò ôçò ÐåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò ôçò ðïéüôçôáò êáé ôçò áóöÜëåéáò óôçí åñãáóßá.
* ÅóùôåñéêÞ VS åîùôåñéêÞ åðéêïéíùíßá (åñãáæüìåíïé & ìÝôï÷ïé VS
stakeholders).
* Ïé åðéêïéíùíéáêïß ìç÷áíéóìïß ðïõ åðçñåÜæïõí ôá áíáðôõîéáêÜ
ðëÜíá ôùí åðé÷åéñÞóåùí.
* Áðïêüìéóç Õðåñáîßáò ìÝóù ôçò ïñèÞò åðéêïéíùíßáò.
H ËÝíá ÌáìéäÜêç ìåôáîý Üëëùí ó÷ïëßáóå: «Ôé êÜíåé ìßá ðåôñåëáéïåôáéñåßá ðïõ äéáèÝôåé Ýíá «êáêü» ãéá ôï ðåñéâÜëëïí ðñïúüí; ÌåôÜ
áðü 42 ÷ñüíéá äñáóôçñéüôçôáò óôçí åìðïñßá êáõóßìùí óõíå÷ßæåé ôç äõíáìéêÞ ðïñåßá ôçò Ý÷ïíôáò ùóôüóï èÝóåé ùò óôü÷ï åäþ êáé ëßãá ÷ñüíéá
íá ãßíåé üóï ãßíåôáé ðéï öéëéêÞ ç ëåéôïõñãßá ôçò åðé÷åßñçóçò ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí. Ãéá ôï óêïðü áõôü Ý÷åé îåêéíÞóåé óåéñÜ ðñïãñáììÜôùí, ìÝôñùí êáé äñÜóåùí ðïõ èá ôçò åðéôñÝøïõí íá «êáôáêôÞóåé» ôï óôü÷ï áõôü».
O êáè. Ðáíáãéþôçò ×ñéóôïäïõëÜêçò, Ðñüåäñïò - ÐÁÊÏÅ, óôçí ïìéëßá ôïõ ìå èÝìá «ÅôáéñéêÞ êïéíùíéêÞ åõèýíç, ðåñéâÜëëïí êáé êáôáíáëùôÞò» ó÷ïëßáóå: «Åäþ êáé äýï ðåñßðïõ äåêáåôßåò ï «üñïò» åôáéñéêÞ
êïéíùíéêÞ åõèýíç Ý÷åé åäñáéùèåß êáé Ý÷åé óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò áðïäþóåé áñêåôÜ. ÅðåéäÞ ðïëëÝò äñÜóåéò ðïõ áããßæïõí ôïí êïéíùíéêü éóôü
ìéáò áíèñþðéíçò êïéíüôçôáò, áíáöÝñïíôáé êõñßùò óôá áíèñùðïãåíÞ ïéêïóõóôÞìáôá êáé óõãêåêñéìÝíá óôçí áðïêáôÜóôáóç ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò (íåñÜ, óêïõðßäéá, áðüâëçôá êá) êáé ôçò êïéíùíéêÞò æùÞò ôùí
óõìðïëéôþí ìáò, åßíáé åõêáéñßá íá äïýìå êáôÜ ðüóï Ýíáò êáôáíáëùôÞò
ðïõ óõììåôÝ÷åé óå ôÝôïéïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ äñÜóåéò, åßíáé åõáéóèçôïðïéçìÝíïò Þ êáôåõèõíüìåíïò.
Ç «åíÝñãåéá» åßíáé ìßá ðáñÜìåôñïò ðïõ áíÜëïãá ìå ôçí Ýêöñáóç
ôçò, ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé êáé íá åîáóöáëßóåé ãéá ðïëëÝò åðé÷åéñÞóåéò
ôçí «êïéíùíéêÞ» ñéôóÝôá ôïõ åèåëïíôéóìïý.
Ìå áõôÜ ôá ëßãá èá ðñïóðáèÞóïõìå óôï áêñïáôÞñéï íá ôïíßóïõìå
ôçí åðßäñáóç ôïõ üñïõ «åíÝñãåéá» óôïí êáôáíáëùôÞ êáé óôï ðåñéâÜëëïí».
Ï ÁëÝîáíäñïò ÓáìáñÜò, Añ÷éôÝêôïíáò - ÓáìáñÜò ÁëÝîáíäñïò &
ÓõíåñãÜôåò Á.Å., ìéëþíôáò ãéá ôç Âéþóéìç Áñ÷éôåêôïíéêÞ, ó÷ïëßáóå ôá åîÞò: «Ôá Ýñãá ôùí áñ÷éôåêôüíùí ðñÝðåé íá åßíáé ó÷åäéáóìÝíá êáé êáôáóêåõáóìÝíá ìå ôÝôïéï ôñüðï, þóôå íá Ý÷ïõí «åíóùìáôùìÝíá» óôïé÷åßá
ðïõ äéáóöáëßæïõí ôç äéêÞ ôïõò «áåéöïñßá» óôï ÷ñüíï æùÞò ôïõò, áëëÜ
êáé óõìâïëÞ óôçí áíèåêôéêÞ, äéáôçñÞóéìç ðïéüôçôá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò,
åí ôÝëåé óôçí ðïéüôçôá æùÞò ãéá ôïõò ÷ñÞóôåò ôïõ êÜèå Ýñãïõ. Ç ëåéôïõñãßá «Âéþóéìçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò» - âáóéóìÝíçò óôéò áñ÷Ýò ìéáò ðïëõäéÜóôáôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò - ðñÝðåé íá åóôéÜæåôáé êõñßùò óôçí åðßôåõîç / äéáôÞñçóç ôçò ðïéüôçôáò ôïõ ðáñáãïìÝíïõ ðñïúüíôïò,
ïñãáíéêÜ åíôáãìÝíïõ óôçí êïéíùíßá».
Ç Äñ. Ãéþôá ÐÜóôñá, ÅíôåôáëìÝíç Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá ËïãéóôéêÞò êáé Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò - ALBA Graduate
Business School at the American College of Greece, ìßëçóå ãéá ôéò ðñáêôéêÝò áðïëïãéóìïý ÅÊÅ. Óôçí ïìéëßá ôçò äÞëùóå ôá åîÞò: «Ïé êïéíùíéêïß áðïëïãéóìïß âïçèïýí ôéò åôáéñßåò íá åðéêïéíùíïýí ìå ôïõò óõììÝôï÷ïõò êáé íá äéåõñýíïõí ôï âáèìü ëïãïäïóßáò (accountability) ôùí åôáéñéþí áðÝíáíôé óôï åõñýôåñï êïéíùíéêü óýíïëï. Ðïéåò åßíáé üìùò ìåñéêÝò áðü ôéò ìåãáëýôåñåò ðñïêëÞóåéò óôç äçìéïõñãßá ôùí êïéíùíéêþí áðïëïãéóìþí;
1) Ç ýðáñîç äéáöüñùí ðëáéóßùí êáé ðñïôýðùí óýíôáîçò ôùí áðïëïãéóìþí åéóÜãåé Ýíáí âáèìü ðïëõðëïêüôçôáò ôüóï óôç äïìÞ, üóï êáé
óôï âáèìü ðëçñïöïñßáò ðïõ ÷ñåéÜæåôáé íá óõìðåñéëçöèåß.
2) Ç ðëçèþñá ïñéóìþí ÅÊÅ, ôñüðùí ìÝôñçóçò ôçò áðüäïóçò ôçò ÅÊÅ, êáèþò êáé óýíôáîçò ôùí áðïëïãéóìþí äçìéïõñãïýí áâåâáéüôçôá
ãéá ôçí êáôÜëëçëç ìïñöÞ ôïõ êïéíùíéêïý áðïëïãéóìïý.
3) ôï êüóôïò äçìéïõñãßáò êïéíùíéêïý áðïëïãéóìïý åßíáé Ýíáò ðáñÜãïíôáò ðïõ åðçñåÜæåé ôç óõ÷íüôçôá êáé ôçí ðïéüôçôá ôïõ áðïëïãéóìïý.
4) Ï óõãêåñáóìüò ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ÅÊÅ ìå ôçí óõíïëéêÞ óôñáôçãéêÞ êáé êáèçìåñéíÞ ëåéôïõñãßá ôçò åôáéñßáò åßíáé ìéá áêüìá ðñüêëçóç ãéá ðïëëÝò åôáéñßåò êáé ãéá ôç äçìéïõñãßá åíüò ëåéôïõñãéêïý êáé áêñéâÞ êïéíùíéêïý áðïëïãéóìïý».
Ï Êùíóôáíôßíïò Ìðáêïýñçò, Ðñüåäñïò - ÌÊÏ «ÄéåèíÞò ÄéáöÜíåéá ÅëëÜò», óôçí ïìéëßá ôïõ ó÷ïëßáóå ôá åîÞò: «Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá
ðáñáôçñåßôáé áýîçóç ôçò åõáéóèçôïðïßçóçò ôçò êïéíùíßáò óå ü,ôé áöïñÜ

õðïèÝóåéò äéáöèïñÜò. Ïé Ýñåõíåò ôçò Äéåèíïýò ÄéáöÜíåéáò - ÅëëÜäïò
äåß÷íïõí üôé ìåãÜëï ìÝñïò ôçò áßóèçóçò ôçò äéáöèïñÜò, ðÝñáí ôïõ äçìïóßïõ, åíôïðßæåôáé êáé óôïí éäéùôéêü ôïìÝá. Ï åðé÷åéñçìáôéêüò ôïìÝáò, ôá
÷ñüíéá ðïõ Ýñ÷ïíôáé, èá êëçèåß íá ðáñÜãåé ôï ìåãáëýôåñï ìåñßäéï ôïõ
ðëïýôïõ êáé íá åðùìéóôåß ôï âÜñïò ôçò åîüäïõ ôçò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò áðü ôçí ýöåóç. ÐñïêåéìÝíïõ ç åëëçíéêÞ åðé÷åéñçìáôéêÞ êïéíüôçôá íá áíôáðåîÝëèåé óôï Ýñãï áõôü, ðñÝðåé íá êáôáññßøåé êÜèå ðôõ÷Þ äáéìïíïðïßçóÞò ôçò êáé íá áíáêôÞóåé ôç ÷áìÝíç áîéïðéóôßá ôçò. Ç ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç áðïôåëåß ôï éäáíéêü åñãáëåßï ãéá ôçí åðßôåõîç ôïõ óêïðïý áõôïý».
ÈåìáôéêÞ åíüôçôá «Äéá÷åßñéóç & Ðñïóôáóßá ÕäÜôéíùí Ðüñùí»
Ï Íéêüëáïò ÌðÜñäçò, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò - ÅÕÄÁÐ óôçí ïìéëßá
ôïõ ìå èÝìá «ÏñèïëïãéêÞ Äéá÷åßñéóç õäáôéêþí ðüñùí óôçí ÅëëÜäá»,
ó÷ïëßáóå ìåôáîý Üëëùí ôá åîÞò: «Ç ïëïêëçñùìÝíç äéá÷åßñéóç ôùí õäáôéêþí ðüñùí óôçí ÅëëÜäá áðïôåëåß Ýíá áðü ôá ðéï êñßóéìá èÝìáôá ðåñéâáëëïíôéêïý êáé áíáðôõîéáêïý åíäéáöÝñïíôïò óôç ÷þñá ìáò. ÓÞìåñá, ï
êáôáêåñìáôéóìüò ôçò äéá÷åßñéóçò ü÷é ìüíï äåí åîáóöáëßæåé ôçí áåéöïñßá ôïõ ðüñïõ, áëëÜ áíôßèåôá áðïôåëåß ìéá ðïëõäÜðáíç äéáäéêáóßá ÷ùñßò
ðñáãìáôéêÜ áðïôåëÝóìáôá óôçí ðïéüôçôá êáé ôçí ðïóüôçôá ðïõ áðïëáìâÜíåé ï êáôáíáëùôÞò óôç âñýóç ôïõ. ÍÝá äåäïìÝíá üðùò ç áíÜãêç áíÜðôõîçò ôüóï ôùí ôïðéêþí ïéêïíïìéþí üóï êáé ôçò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò ãåíéêüôåñá, Ýñ÷ïíôáé íá ðñïóôåèïýí óôçí åîßóùóç ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ
êáé âéþóéìç äéá÷åßñéóç ôïõ ðëÝïí ðïëõôéìüôåñïõ öõóéêïý ðüñïõ, ôïõ íåñïý, êáèéóôþíôáò ôçí ïñèïëïãéêÞ äéá÷åßñéóÞ ôïõ ìïíüäñïìï».
Åìðïñßá êáõóßìùí êáé ÐåñéâÜëëïí ÓõìâéâÜæïíôáé;
* ÊáôáìÝôñçóç áíèñáêéêïý áðïôõðþìáôïò ãñáöåßùí ÁèÞíáò êáé
Èåóóáëïíßêçò.
* ÐñïãñÜììáôá áíáêýêëùóçò ÷áñôéïý, ìðáôáñéþí, çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý, ðëáóôéêïý, áëïõìéíßïõ, ãõáëéïý, ìéêñþí çëåêôñéêþí óõóêåõþí, ëáìðôÞñùí, ìåëáíùôþí.
* ÓôáäéáêÞ áíôéêáôÜóôáóç öùôéóìïý ìå íÝáò ôå÷íïëïãßáò ïéêïíïìéêïýò ëáìðôÞñåò.
* ÅöáñìïãÞ åèåëïíôéêïý ðñïãñÜììáôïò car pooling ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò åôáéñåßáò óôçí ÁèÞíá.
* Áßôçóç ãéá ôïðïèÝôçóç öùôïâïëôáúêþí óôçí ïñïöÞ ôïõ êôéñßïõ
ôùí ãñáöåßùí ôçò Èåóóáëïíßêçò.
Äçìéïõñãßá ðéëïôéêïý «ðñÜóéíïõ» ðñáôçñßïõ
* ÔïðïèÝôçóç öùôïâïëôáúêþí óôçí ôáñÜôóá ôïõ êôéñßïõ
* Óýóôçìá äéá÷åßñéóçò êáé áíáêýêëùóçò íåñïý (áðü ðëõóßìáôá áõôïêéíÞôùí)
* ÁíôéêáôÜóôáóç ëáìðôÞñùí ìå led
* ÔïðïèÝôçóç êÜäùí áíáêýêëùóçò óå óõíåñãáóßá ìå ôïðéêïýò ÄÞìïõò
* ×ñÞóç ðñïúüíôùí öéëéêþí ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí (ð.÷. óáðïýíéá ðëõóßìáôïò, êëð)
Ç ÉùÜííá Êáñõïöýëëç, ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Áèëçôéêïý Óùìáôåßïõ Ãõíáéêþí «ÊÁËËÉÐÁÔÅÉÑÁ», óôçí ïìéëßá ôçò ìå
èÝìá «ÅÊÅ: Ï äñüìïò ðñïò ôçí áíÜðôõîç ìå íÝá íïïôñïðßá» ó÷ïëßáóå:
ÐñÝðåé íá êáôáíïÞóïõìå, üôé ç ÅÊÅ åßíáé ðñþôá êáé ðÜíù áð’ üëá öéëïóïößá æùÞò, ôñüðïò äñÜóçò êáé óõìðåñéöïñÜò. ÈåìÝëéÜ ôçò åßíáé ç äÝóìåõóç êáé ï åèåëïíôéóìüò, ðïõ äåí êïóôßæïõí, áëëÜ êáé ç áëëçëåããýç,
ðïõ åßíáé áíôáðïäïôéêÞ. Ôñüðïò åðßôåõîçò åßíáé ç åðÝíäõóç ìÝñïõò ôïõ
ðáñáãüìåíïõ ðëïýôïõ óôéò êïéíùíßåò áðü ôéò ïðïßåò äçìéïõñãïýíôáé ôá
êÝñäç. Ç ÅÊÅ åßíáé ðñéí áð’ üëá ðñïóùðéêÞ äÝóìåõóç, åôáéñéêÞ öéëïóïößá êáé ôñüðïò êïéíùíéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò äñÜóçò, ìÝóù ðïéïôéêÞò áíÜðôõîçò».
Ï Êùíóôáíôßíïò Ãéáííüðïõëïò, Ðñüåäñïò - Ôï ×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý êáé ç ÔæÝíç ÂáñâáãéÜííç, Õðåýèõíç Åîåýñåóçò Ðüñùí, Åðéêïéíùíßáò & Åèåëïíôéóìïý - Ôï ×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý ìßëçóáí ãéá: «ÏéêïíïìéêÞ Êñßóç. Êñßóç Áîéþí. Åõêáéñßá ãéá ÅíäõíÜìùóç Corporate Equity».
Ïðùò ôüíéóå ç êá ÂáñâáãéÜííç: «Ïé åéäéêïß óõìöùíïýí üôé ç ôùñéíÞ ïéêïíïìéêÞ êñßóç åßíáé ç ìåãáëýôåñç ìåôÜ ôïí 2ï Ð.Ð., ðáãêüóìéá & óõóôçìéêÞ. Ðñüêåéôáé âáèýôåñá ãéá ìéá Êñßóç Áîéþí, êáé ùò ôÝôïéá ïé ðïëßôåò / êáôáíáëùôÝò ôçí ÷áñáêôçñßæïõí.
Áðïìõèïðïéïýí ðáëáéüôåñá åðïõóéþäç «óýìâïëá» & åðéêåíôñþíïíôáé óå ïõóéáóôéêüôåñåò áíÜãêåò êáé áîßåò.
Ç Êñßóç áõôÞ Ý÷åé êáôáóôñïöéêÝò óõíÝðåéåò ãéá ôïõò ïéêïíïìéêÜ &
êïéíùíéêÜ áäýíáìïõò: ÷þñåò, åðé÷åéñÞóåéò, ïéêïãÝíåéåò, Üôïìá. Ùò áðïôÝëåóìá áõîÜíåé ç ðßåóç ðñïò «Ôï ×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý» íá ðñïóöÝñåé ðïëëÜ ðåñéóóüôåñá óå ðïëý ðåñéóóüôåñïõò êáé ìÜëéóôá óôïõò ðéï áäýíáìïõò: ôá ÷éëéÜäåò ðáéäéÜ óôçí ÅëëÜäá ðïõ âñßóêïíôáé óå ïéêïíïìéêü / êïéíùíéêü / øõ÷éêü & óùìáôéêü êßíäõíï.
Åôáéñßåò ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ôçí ÅÊÅ óôï DNA ôçò êïõëôïýñáò ôïõò &
ôçí åöáñìüæïõí ìå óõíÝðåéá óôñáôçãéêÜ, åíéó÷ýïõí ôï Corporate Equity
& Value, óôçñßæïíôáò Ïñãáíéóìïýò üðùò «Ôï ×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý»,
ðñïóöÝñïíôáò ðáñÜëëçëá óçìáíôéêü êïéíùíéêü Ýñãï, ôï ïðïßï ç êïéíùíßá áðïôéìÜ èåôéêÜ.
Ãéá åìÜò, äåí åßíáé áðëÜ ïéêïíïìéêïß õðïóôçñéêôÝò ìáò, áëëÜ Åíåñãïß ÓõììÝôï÷ïé óå êÜèå äñÜóç, óå üëï ôï öÜóìá ôïõ ðïëýðëåõñïõ Ýñãïõ
ìáò».
Ç ÌðÝôôõ ÔóáêáñÝóôïõ, Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò, ÌÝóùí êáé Ðïëéôéóìïý - ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï, ðáñïõóßáóå ôï
èÝìá: «ÅÊÅ & ÌÝóá ÊïéíùíéêÞò Äéêôýùóçò».
Ï ÁëÝîáíäñïò Ïéêïíüìïõ, Åðéóô. Õðåýèõíïò - Ê.Ó.Ä.Å.Ï. «ÅÄÑÁ»
- (ÊïéíùíéêÝò ÓõíåôáéñéóôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò Åõðáèþí ÏìÜäùí) ìßëçóå ãéá: «ÁëëçëÝããõá Ïéêïíïìßá & ÊïéíùíéêÝò ÄïìÝò: Ç ðåñßðôùóç ôïõ
Êïéíùíéêïý Ðáíôïðùëåßïõ». Óôçí ïìéëßá ôïõ ôüíéóå ôá åîÞò: «Ðñïôåñáéüôçôá Ý÷ïõí ïé ÁÍÈÑÙÐÏÉ. ÁõôÞ åßíáé ç êåíôñéêÞ éäÝá ôçò ÁëëçëÝããõáò Ïéêïíïìßáò, ôùí ïéêïíïìéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ åêðïíïýíôáé
ìå êïéíùíéêïýò óêïðïýò êáé óôü÷ïõò, üðùò ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ óõëëïãéêïý ðïëõåðßðåäïõ êïéíùíéêïý ïöÝëïõò. Æçôïýìåíï áðïôåëåß ç åöáñìïãÞ
íÝùí ôñüðùí êáôáðïëÝìçóçò ôùí äéáêñßóåùí êáé ôçò áíéóüôçôáò óôïí
ôïìÝá ôçò áðáó÷üëçóçò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôçò ðáñáäïóéáêÞò «öéëáíèñùðßáò» ìå äçìéïõñãéêÞ, ïõóéáóôéêÞ êáé æùíôáíÞ Þ ðñÜóéíç áðáó÷üëçóç óå åõðáèåßò êïéíùíéêÜ ïìÜäåò. Ìßá ôÝôïéá íÝá ìïñöÞ ïéêïíïìßáò, ôï
«Êïéíùíéêü Ðáíôïðùëåßï», ðñïùèåß ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ ðáñáêéíþíôáò ôïõò ðïëßôåò íá óôçñßîïõí åíåñãÜ ôç ëåéôïõñãßá ôïõ, äñþíôáò «äéáöïñåôéêÜ».
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Η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε εποχές κρίσης: Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα;
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε εποχές κρίσης: Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα;
Συντάχθηκε απο τον/την Ελένη Νάτση
Τετάρτη, 02 Μάιος 2012 13:22

Με πρωτοβουλία της Capital Link, πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην
Αθήνα µε θέµα: «H Κρίση ως ευκαιρία για Αφύπνιση. ΕΚΕ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;» την Πέµπτη, 26
Απριλίου 2012 στο Athens Hilton Hotel.
Η εταιρία Capital Link µε 15ετή εµπειρία στο χώρο της
χρηµατοοικονοµικής επικοινωνίας και των επενδυτικών
σχέσεων έχει δηµιουργήσει µία σειρά ολοκληρωµένων
πρωτοβουλιών µε στόχο την ενηµέρωση του κοινού σε
θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, τη προβολή των Ελληνικών κοινωνικά
υπεύθυνων εταιριών και των αναγκών των ΜΚΟ για την
δηµιουργία των µεταξύ τους συµπράξεων.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε επιτυχώς το 2ου Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Αθήνα, υπό την αιγίδα
του Ελληνο Γαλλικού Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου, φέρνοντας κοντά στελέχη από τον
επιχειρηµατικό κόσµο αλλά και το ευρύ κοινό µε τους
εκπροσώπους 82 Συλλόγων απ' όλη την Ελλάδα.
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Κοινή συνισταµένη όλων των οµιλιών ήταν ότι παρά την δεινή οικονοµική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η
Ελλάδα, η εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να αποτελεί στρατηγική για τις επιχειρήσεις µε στόχο την δηµιουργία
γέφυρας µεταξύ των επιχειρηµατικών πρακτικών και της κοινωνικής ευηµερίας, όπως τόνισε εµφατικά και η
αντιπρόεδρος της Capital Link, κ. Όλγα Μπορνόζη.
Οι οµιλίες κινήθηκαν γύρω από διάφορους θεµατικούς άξονες: την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τον ρόλο των επιχειρήσεων στις τοπικές κι όχι µόνο κοινωνίες, την βιώσιµη
αρχιτεκτονική ενώ στο πλαίσιο των απογευµατινών οµιλιών αναπτύχθηκαν ειδικότερα θέµατα όπως οι πρακτικές
συγγραφής ενός απολογισµού ΕΚΕ, η σχέση της τελευταίας µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ανάπτυξη της
λεγόµενης αλληλέγγυας οικονοµίας.
Το συνέδριο προλόγισε η κ. Μπορνόζη, δίνοντας τον λόγο στον κ. Κωνταντίνο Μποτόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής
Κεφαλαιογοράς, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι µόλις το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει συστηµατική
δράση στον τοµέα της ΕΚΕ. Κάνοντας αναφορά στο διεθνές πλαίσιο εφρµογής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
και στο εθνικό µε την ίδρυση του Εθνικού ∆ικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το 2000, ο οµιλητής έκρουσε τον
κώδωνα του κινδύνου για την «χαλάρωση» της περιβαντολλογικής ηθικής από τις επιχειρήσεις λόγω της
οικονοµικής κρίσης που έχει πλήξει την χώρα µας.
Χαιρετισµό απηύθυνε η κα Αλεξάνδρα Πάλλη, Γενική Γραµµατέας του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη.
«Η παρούσα οικονοµική κρίση είναι η µεγαλύτερη της µεταπολεµικής περιόδου. Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να
σταµατήσουµε να δίνουµε βάση στην εφαρµογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις. Εποµένως το
δίληµµα του τίτλου της ηµερίδας δεν πρέπει καν να τίθεται. Η εφαρµογή της ΕΚΕ συµβάλλει στην κοινωνική ευηµερία,
στην αξιοπρέπεια του ατόµου στον χώρο εργασίας του» τόνισε χαρακτηριστικά.
Κεντρικός οµιλητής της ηµερίδας ήταν ο κ. Robin Edme, Ανώτατος Σύµβουλος Responsible Finance για λογαριασµό
του Γενικού Επιτρόπου Βιώσιµης Ανάπτυξης του αντίστοιχου Υπουργείου της Γαλλίας.
Τον κ. Edme προλόγισε και παρουσίασε ο κ. Χριστόφορος Χατζόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Εµπορικού
& Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. Ο κ. Robin Edme υποστήριξε ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις αποσκοπούν
στην επίτευξη της βιωσιµότητας και των θετικών εκκρίσεων προς το σύνολο της κοινωνίας. Επιπλέον, στοχεύουν
στον µετασχηµατισµό των υπαρχόντων επιχειρηµατικών µοντέλων προς όφελος της κοινωνίας συµπλέοντας µε την
αντίστοιχη στρατηγική που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020.
Το πρόγραµµα του συνεδρίου και αναλυτικά όλες τις παρουσιάσεις των οµιλητών καθώς και πλούσιο φωτογραφικό
υλικό µπορείτε να βρείτε εδώ.
Το epixeiro.gr ήταν χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου.
∆είτε επίσης:
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Συµµετοχή στο 2ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Το Animal Action συµµετείχε µε περίπτερο στο 2ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link, που
πραγµατοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2012 στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα.

Οι οµιλητές του Συνεδρίου προέρχονταν από διάφορους τοµείς της Ελληνικής Αγοράς,από µεγάλους επιχειρηµατίες και
στελέχη του δηµοσίου τοµέα µέχρι καθηγητές και εκπροσώπους ΜΚΟ. Το θέµα του Συνεδρίου διερευνούσε κατά πόσο στις
δύσκολες σηµερινές συνθήκες είναι δυνατή και απαραίτητη η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Ευχαριστούµε πολύ την Capital Link για την ευγενική πρόσκληση και την παραχώρηση δικού µας
χώρου όπου είχαµε τη δυνατότητα να µεταφέρουµε στο κοινό τις ιδέες µας σχετικά µε την
προστασία των ζώων και τη φιλοζωία.

http://www.animalactiongreece.gr/9_1/3-4/News/Prosfata-Nea/Symmetoxh-sto-2o-Ethsi... 3/5/2012
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ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ Ή
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ;
25/04/2012

Την Πέμπτη, 26 Απριλίου, διεξάγεται στο Χίλτον
το
δεύτερο
ετήσιο
Συνέδριο
Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα «Η Κρίση ως
Ευκαιρία για Αφύπνιση - ΕΚΕ : Πολυτέλεια η
Αναγκαιότητα;», που οργανώνει η CAPITAL
LINK.
Στο Συνέδριο θα συζητηθούν τρέχοντα φλέγοντα
ζητήματα όπως η περιβαλλοντική προστασία με
έμφαση
τις
τοπικές
κοινωνίες
όπου
δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, η βιώσιμη
αρχιτεκτονική, η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η
αειφορική διαχείριση νερού, οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, η ποιότητα του εργασιακού
περιβάλλοντος, κ.α.
Θα υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες όπου θα
παρουσιαστούν οι καλύτερες πρακτικές ανά
κλάδο, ο ρόλος των social media στην
επικοινωνία της στρατηγικής ΕΚΕ καθώς και
πολύτιμες συμβουλές για τη συγγραφή απολογισμού.
Όπως και πέρυσι εκτός από ομιλίες και πάνελ με εκπροσώπους εταιριών, όσο και οργανώσεων, υπάρχει ειδικός
χώρος φιλοξενίας ΜΚΟ και φορέων που θα γνωστοποιούν τα προγράμματα και τους στόχους τους
παρουσιάζοντας το σχετικό υλικό, επιτυγχάνοντας έτσι ζωντανή και αντικειμενική αλληλεπίδραση όλων των
Ενδιαφερόμενων Μερών ΕΚΕ.
Στο Συνέδριο λαμβάνουν μέρος πολλοί ειδικοί, επιστήμονες και θεσμικοί παράγοντες, ενώ τον κεντρικό
χαιρετισμό θα απευθύνει η Όλγα Μπορνόζη, αντιπρόεδρος της CAPITAL LINK.
H CAPITAL LINK και η συμβολή της στην Ελληνική Ναυτιλία
Από το 2004, τα ετήσια Ελληνικά Βραβεία Ναυτιλίας της Lloyd’s List αναγνωρίζουν τους καλύτερους στη
δυναμική ελληνική ναυτιλία. Με βάση τις υποψηφιότητες από την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα που στη
συνέχεια αξιολογούνται από μια διακεκριμένη κριτική επιτροπή της ναυτιλίας, τα Ελληνικά Βραβεία Ναυτιλίας
τονίζουν ορισμένες από τις κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς και καλύτερες στιγμές.
Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Capital Link έλαβε το βραβείο «Πειραιάς Διεθνές Κέντρο», το οποίο αναγνωρίζει
εταιρείες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ελληνική Ναυτιλία και έχουν να παρουσιάσουν μια
εξαιρετική συμβολή στην ανάπτυξη της Ελλάδας ως ναυτιλιακό κέντρο.
Ο Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο:
«Αυτό είναι ένα βραβείο που δέχομαι εκ μέρους όλης της ομάδας της Capital Link. Είναι τιμή μας να λάβουμε
αυτή την υψηλή διάκριση από την Ελληνική ναυτιλία, η οποία επικυρώνει το έργο και τις προσπάθειές μας. Η
Capital Link σήμερα συνεργάζεται με την πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιρειών οι οποίες είναι εισηγμένες σε
Αμερικάνικα χρηματιστήρια, καθώς και με εισηγμένες εταιρείες στο Λονδίνο και το Μιλάνο. Το πρωτοφανές
αυτό μερίδιο της αγοράς δείχνει ότι βρισκόμαστε στο κέντρο της δραστηριότητας των εισηγμένων ναυτιλιακών
εταιρειών, επενδυτών, αναλυτών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι αναγνωρίζουν την Capital Link ως
την εταιρεία στην οποία απευθύνονται σχετικά με τη παγκόσμια ναυτιλία. Με άλλα λόγια προσφέρει μοναδική
ροή πληροφοριών, τεχνογνωσία και διορατικότητα, όταν πρόκειται για τη ναυτιλία και τους επενδυτές.
Η αγορά των ΗΠΑ ειδικότερα, η οποία έχει γίνει το παγκόσμιο κέντρο για τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες,
είναι μια τεράστια και εξαιρετικά σύνθετη αγορά. Η ναυτιλία ως τομέας έχει γίνει μέρος των αμερικάνικων
επενδυτικών χαρτοφυλακίων, και εξακολουθεί να έχει πολλές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. Τα
Επενδυτικών Σχέσεων προγράμματά μας, έδωσαν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες της ναυτιλίας να
μεταφέρουν τα νέα της εταιρείας τους καθώς και την επενδυτική τους θέση στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα και το διεθνή τύπο με την αξιοποίηση των σημερινών τεχνολογικών πόρων. Με τα διαδικτυακά
σεμινάρια μας, συνέδρια, χρηματιστηριακούς δείκτες, ενημερώσεις και ιστοσελίδες της βιομηχανίας, η Capital
Link έχει χτίσει πολύ αποτελεσματικές πλατφόρμες μάρκετινγκ που γνωστοποιούν περισσότερο την ναυτιλία
σε ένα ευρύτερο και συνεχώς επεκτεινόμενο κοινό επενδυτών.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Nigel Lowry, για την εξαιρετική δουλειά που συνεχίζει και κάνει ως
ανταποκριτής της Lloyd’s List στην Ελλάδα, καθώς και την Lloyd’s List και την αξιότιμη κριτική επιτροπή για
αυτή τη μοναδική τιμή. Αλλά πάνω απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω τους πελάτες μας των οποίων η υποστήριξη
και εμπιστοσύνη μας έδωσε τη δυνατότητα να χτίσουμε την Capital Link. Αυτό το βραβείο μας δίνει το κίνητρο
να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας".
Πληροφορίες για την εταιρία
Η Capital Link είναι μια εταιρεία με βάση τη Νέα Υόρκη η οποία προσφέρει υπηρεσίες Επενδυτικών Σχέσεων
και Επενδυτικής Επικοινωνίας.
Αξιοποιώντας την εις βάθος γνώση της ναυτιλίας και των κεφαλαιαγορών, η Capital Link έχει κάνει μια
στρατηγική δέσμευση στη ναυτιλία να γίνει ο ηγέτης προσφοράς υπηρεσιών Επενδυτικών Σχέσεων και
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Επενδυτικής Επικοινωνίας επικοινωνιών σε διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες σε
χρηματιστήρια των Η.Π.Α. και της Ευρώπης. Τα κεντρικά γραφεία της Capital Link είναι στη Νέα Υόρκη, με
παρουσία στο Λονδίνο και την Αθήνα.
Επενδυτικές Σχέσεις & Χρηματοοικονομικές Συμβουλές
Λειτουργώντας περισσότερο ως μια επενδυτική τράπεζα μπουτίκ και όχι μια παραδοσιακή εταιρεία Επενδυτικών
Σχέσεων, ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αξίας για
τους μετόχους και την επίτευξη ορθής εκτίμησης, μέσω της θέσης τους στην επενδυτική κοινότητα. Βοηθάμε
επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους: καθορισμός των στόχων τους, καθιέρωση κατάλληλων επενδυτικών
στρατηγικών προσέγγισης, δημιουργία μίας επαναλαμβανόμενης ροής πληροφοριών εντοπίζοντας παράλληλα
την κατάλληλη ομάδα επενδυτών και αναλυτών, και συλλέγοντας σχόλια από τους επενδυτές και αναλυτές
καθώς και σχετικές πληροφορίες για την αγορά. ΄Ολα αυτά παρακολουθώντας παράλληλα ομότιμες
επιχειρήσεις, και ενισχύοντας το προφίλ τους στα κορυφαία οικονομικά και εμπορικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Στην προσπάθεια να ενισχυθεί η ροή πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό και να νελτιωθούν οι γνώσεις
του επενδυτή στον τομέα της ναυτιλίας, η Capital Link έχει αναπτύξει μια σειρά από δραστηριότητες, πέρα από
το παραδοσιακό πεδίο των υπηρεσιών Επενδυτικών Σχέσεων, όπως:
www.CapitalLinkShipping.com
Η Capital Link διατηρεί ένα δωρεάν δικτυακό κόμβο που παρέχει πληροφορίες για τους μεγαλύτερους γενικούς
χρηματιστηριακούς δείκτες και δείκτες της ναυτιλίας καθώς επίσης και για όλες τις ναυτιλιακές μετοχές.
Διαθέτει επίσης ένα ημερολόγιο με ημερομηνίες ανακοινώσεων κερδών από τις ναυτιλιακές εταιρίες καθώς και
κλήσεων συνδιασκέψεων, αναλύσεις και εκθέσεις εταιριών του κλάδου, συνεντεύξεις στελεχών και
Διευθυνόντων Συμβούλων, αναλυτών και άλλων παραγόντων της αγοράς.
Εβδομαδιαία ‘Εκθεση για τις Ναυτιλιακές Αγορές
Μία δωρεάν εβδομαδιαία αναφορά στις ειδήσεις και δραστηριότητες όλων των εισηγμένων ναυτιλιακών
εταιρειών στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μιλάνο, η οποία περιλαμβάνει μία ανασκόπηση του τομέα
ξηρού χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοιων, εμπορευματοκιβωτίων και της αγοράς αγοραπωλησιών, μία
ανασκόπηση των μετοχικών αγορών και των αγορών ομολόγων για τη ναυτιλία, συνεντεύξεις και προφίλ
εταιρειών καθώς και πολλών άλλων. Η διανομή γίνεται σε ένα εκτεταμένο ναυτιλιακό επενδυτικό κοινό σε
ΗΠΑ και Ευρώπη.
Συνέδρια & Διαδικτυακά σεμινάρια
Περιοδικά, η Capital Link οργανώνει συζητήσεις μεταξύ των CEOs και των αναλυτών σε διάφορους τομείς της
ναυτιλίας (εμπορευματοκιβώτια, χύδην ξηρά φορτία, δεξαμενόπλοια), καθώς και σε άλλα σημαντικά θέματα
ενδιαφέροντος.
Επενδυτικά Ναυτιλιακά Συνέδρια
Στη Νέα Υόρκη, Αθήνα και Λονδίνο φέρνοντας σε επαφή επενδυτές, χρηματοοικονομικούς συμβούλους, CEOs
εισηγμένων εταιριών, αναλυτές και φορείς της ναυτιλίας
www.MaritimeIndices.com
(Ναυτιλιακοί Χρηματιστηριακοί Δείκτες της Capital Link): Η Capital Link ανέπτυξε και διατηρεί μια σειρά από
ναυτιλιακούς χρηματιστηριακούς δείκτες οι οποίοι παρακολουθούν την απόδοση των εισηγμένων στην Αμερική
ναυτιλιακών μετοχών (CL Maritime Index, CL Dry Bulk Index, CL tanker Index, CL Container Index, CL LNG /
LPG Index, CL Mixed Fleet Index, CL Shipping MLP Index - Bloomberg σελίδα: CPLI).
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