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Βιώννουμε, εδώ και τέσσερα
χρόννια, την πρ
ρώτη μεγάλλη
κρίσ
ση του αιώ
ώνα μας. Ό
Έλλη
ηνας πολίτηςς δοκιμάζετα
αι
περισ
σσότερο απ
πό ποτέ, η
αναξξιοπιστία
π
που
υπάρχεει
απένναντι σε θεσμ
μούς και αξίεες
αυξά
άνεται
όπω
ως
και
η
πεπο
οίθηση ότι το κράτο
ος
πρόννοιας δεν μπορεί ννα
αντιμ
μετωπίσει τα
τ
συνεχώ
ώς
αυξα
ανόμενα προ
οβλήματα που
δημιουργεί η οικο
ονομική κρίση
η.
Η Ετταιρική Κοινω
ωνική Ευθύννη
εν μέσω κρίσης, θα μπορούσε να
δραματίσει σημαντικό ρόλο
ο στην ανάπτυξη
διαδ
ρόνοιας και να συνεισφέέρει
του κράτους πρ
οριστικά στη
ην κοινωνική
ή συνοχή. Μια
καθο
επιχεείρηση εκτόςς από την προσήλωση στον
σ
οικοννομικό της ρόλο οφείλεει να είναι και
κοινω
ωνικά υπεύθυνη και να φροντίζει
φ
για τη
διατήρηση και τη
τ διασφάλιση των φυσικκών
και ανθρωπίνων πόρων. Η Ε.Κ.Ε.
Ε
σχετίζεεται
άμεσ
σα με τους πεελάτες και το
ους προμηθευ
υτές
της, τη τοπική κοινωνία,
κ
τις πολιτιστικές και
αθλη
ητικές δραστη
ηριότητες, το
ο περιβάλλον και
τέλο
ος, το ίδιο το ανθρώπινο δυ
υναμικό της.
Αξιοποιώντας το
ο 15ετές ιστορικό της ως
τ
των
«Συννδετικός
κρίκος»
μεταξύ
επιχεειρήσεων και των επενδυ
υτών, η Capiital
Link
k επέκτεινε τις
τ δραστηριό
ότητες της στον
σ
τομέέα της Εταιρικής Κοινω
ωνικής Ευθύνης
ολοκληρωμένο
δημιουργώντας
έναν
ανισμό τεχνο
ογνωσίας, επικοινωνίας και
μηχα
προβ
βολής θεμάτων Εταιρικκής Κοινωνικής
Ευθύ
ύνης που δραστηριοποιε
δ
είται στις τρ
ρείς
χώρεες στις οποίεες διατηρεί γραφεία.
γ
Σε ότι
αφορά την Ελλάδα ο μηχανισμός του "C
CSR
in Greece"
G
σκο
οπό έχει να στηρίξει και να
προω
ωθήσει τις δράσεις
δ
Εταιρ
ρικής Κοινωνικής
Ευθύ
ύνης και να γεφυρώσει την επικοινω
ωνία
μετα
αξύ των εταιρ
ριών και των ο
οργανισμών που
π
εκπρ
ροσωπούν τη
η Κοινωνία. Στα μέλη του
τ
περιλλαμβάνονται επιχειρήσειςς, φορείς, ΜΚΟ,
ιδρύματα και Σύλ
λλογοι από όλλη την Ελλάδα
α.
αυτό το πλαίσ
σιο, το 3ο Ετ
τήσιο Συνέδριο
Σε α
Εταιιρικής Κοιν
νωνικής Ευθ
θύνης με θέέμα
«Ο Άνθρωπος για
γ τον Άνθ
θρωπο» έρχεεται

να υπογραμμίσει
υ
τη σημασία
α του
ανθρ
ρώπινου παρά
άγοντα καθώ
ώς και
τον καθοριστικό του ρόλο στην
επίλυ
υση και ανντιμετώπιση των
πολύ
ύπλευρων θεμ
μάτων, συνεπ
πειών
της κρίσης που αντιμετωπίζζει η
χώρα
α μας. Η εννεργοποίηση των
πολιττών, η ιδιωτική πρωτοβο
ουλία,
ο εθεελοντισμός, οι
ο ευκαιρίες στους
σ
νέους ανθρώπουςς είναι μερικά
ά από
υ επιλέξαμεε να
τα θέματα που
βάλλουμε φέέτος δίνοντας το
προβ
βήμα
α σε εταιρεείες, φορείς και
θα
οργα
ανώσεις
οιι
οποίες
παρουσιάσουν τις πρακττικές τους και
ευεελπιστούμε να αποτελέσ
σουν παράδεειγμα
προς μίμηση.
C
Link
k έχει μοναδικκή πείρα στο χώρο
χ
H Capital
τηςς χρηματοοικονομικής επικοινωνίας,
ε
των
επεενδυτικών σχχέσεων και στην
σ
διοργάννωση
υψ
ψηλού
επιπέδου
επιχεειρηματικών
και
επεενδυτικών συνεδρίων σεε Αθήνα, Λοννδίνο
καιι Νέα Υόρκη. Το 3ο Ετήσιο ΕΚΕ Συνέ
έδριo
στη
ην Αθήνα το
ο οποίο αποτελεί πλέον θεσμό
θ
θα φιλοξενήσ
σει και φέέτος σε ειδικά
ε
δια
αμορφωμένο χώρο ΜΚΟ
Ο από όλη την
Ελλλάδα οι οποίίες θα έχουνν την δυνατό
ότητα
μέσ
σω των εκπρ
ροσώπων τους να έρθου
υν σε
επα
αφή με τους συμμετέχονττες στο Συνέέδριο,
να προβάλλουνν το έργο και τις ανάγκες τους
καιι να επιτύχχουν νέες συνεργασίες και
συμπράξεις.
Πρ
ρόκειται για μια
μ πρωτοβουλία της Capital
Lin
nk η οποία
α επιτυγχάνεεται χάρη στην
υποστήριξη των
ν εταιρειών που συμμετέέχουν
στο
ο Συνέδριο και
κ σκοπό έχεει τη ζωντανή και
των
άμεση
αλλη
ηλεπίδραση
όλων
διαφερομένωνν μερών της ΕΚΕ.
ενδ
Εκφ
φράζουμε τιςς θερμές ευχχαριστίες μαςς και
τηνν εκτίμησή μας στουςς χορηγούς του
Συννεδρίου, στο
ους υποστηρ
ρικτές και στους
σ
χορ
ρηγούς Επικοινωνίας, των οποίωνν η
υποστήριξη επ
πέτρεψε την υλοποίηση του
θώς και στου
υς διακεκριμέένους
Συννεδρίου, καθ
ομιλητές, στις ΜΚΟ και στο
ο ευρύ κοινό
ό των
υμβάλλουν στην
συμμετεχόντωνν, που συ
επιιτυχία του Συνεδρίου.
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13:30 – 14:00

Προσέλευση

14:00 – 14:10

Εναρκτήριος χαιρετισμός

14:10 – 14:20

Χαιρετισμός

14:20 – 14:35

Νέα πρότυπα ηγεσίας
και επιχειρηματικότητας:
προκλήσεις και προοπτικές

κ.Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος – Capital Link Inc.
κ. Γιώργος Καμίνης – Δήμαρχος Αθηναίων
κα Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος – Ελληνικό Δίκτυο για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

14:35 – 15:25

Η κοινωνική προσφορά των
Ελληνικών Επιχειρήσεων στην
Ελλάδα της κρίσης

κα Μανίνα Μενιδιάτη, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων –
Citi Ελλάδος
κ. Ευάγγελος Κοσμάς, Διευθυντής Εταιρικών και
Ρυθμιστικών Δραστηριοτήτων ‐ Δημόσια Επιχείρηση
Αερίου Α.Ε.
κα Σοφία Ρώτη , Τομεάρχης Κλάδου Περιβάλλοντος
Διεύθυνσης Στρατηγικής ‐ ΔΕΗ Α.Ε.
κα Μαρία Σχοινά, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας ‐ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

15:25 – 15:40

Run Greece: Ένας Αγώνας
Αλληλεγγύης

κ. Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων ‐
WIND Ελλάς

15:40 – 15:55

Η σημασία του Εθελοντισμού
και της συμμετοχής των
εργαζομένων σε προγράμματα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

15:55 – 16:10

Παρέχοντας εφόδια
στην νεολαία
“Microsoft YouthSpark”

16:10 – 16:25

‘Ενέργεια για Ζωή’

κα Φωτεινή Μαλτέζου, Προϊσταμένη Τμήματος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης Ν.Ε. – Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια

16:25 – 16:40

Το μέλλον του νερού με τα
μάτια ενός παιδιού:
περιβαλλοντικό πρόγραμμα για
παιδιά από την ΕΥ∆ΑΠ

κα Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας– ΕΥΔΑΠ

16:40 – 16:55

H Σημασία της ΕΚΕ από την
πλευρά των Μ.Κ.Ο

16:55 – 17:10

κα Ελευθερία Πατακάκη, Προϊσταμένη Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης – ALPHA BANK
κα Τινίτα Γεωργαντζή, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και Εμπειρίας Πελατών – Microsoft Ελλάς

κα Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια ‐ Γιατροί του Κόσμου
Coffee break

17:10 – 17:25

Βιώσιμη Ανάπτυξη:
παράγοντας επιτυχίας για την
εξωστρέφεια και
ανταγωνιστικότητα των
Ελληνικών επιχειρήσεων

17:25 – 17:40

Η Σημασία της Οικολογικής
Σήμανσης ως πρακτική
καινοτομίας και
διαφοροποίησης

17:40 – 17:55

Οι εγκαταστάσεις
ΟΤΕ/COSMOTE στην ΠαιανίαΟλοκληρωμένη
Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση
στην Πράξη

17:55 – 18:10

Συμβάλλοντας στη Βιώσιμη
Ανάπτυξη μέσα από την
τεχνολογία, τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της κινητής
επικοινωνίας

18:10 - 18: 25

∆ιαφάνεια ή ∆ιαφήμιση; – Ο
πραγματικός Ρόλος των
Απολογισμών Βιωσιμότητας

κ. Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Διευθυντής Εταιρικής
Ποιότητας, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

18:25 – 18:40

Νεανική Επιχειρηματικότητα –
Πρόγραμμα
egg - enter•grow•go

κα Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων &
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – Όμιλος Eurobank

18:40 – 18:55

Η συμβολή της ΕΚΕ στην
αειφόρο ανάπτυξη: το
περιβάλλον ως μοχλός
ανάπτυξης της οικονομίας

18:55 – 19:10

O Ρόλος των ΜΜΕ στην
Προώθηση του Εθελοντισμού
και της Κοινωνικής Συμμετοχής

19:10 – 19:25

«Συνήγορος του Πελάτη» της
ΕΤΕ: Πως μπορούμε να σας
βοηθήσουμε»

19:25 – 19 :40

Ομιλία

19:40 – 20:00

Κεντρική Ομιλία

20:00 – 20:10

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
στο επίκεντρο μιας νέας
επιχειρηματικής κουλτούρας

20:10 – 21:30

Δρ. Μάρκος Λουκογιαννάκης, Γενικός Διευθυντής ‐ ΣΕΒ
Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

κ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος , Διευθύνων Σύμβουλος
‐ Close the Loop
κα Κατερίνα Περίσση, Προϊστάμενος Τμήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Εταιρικής
Επικοινωνίας ‐ Όμιλος ΟΤΕ

κα Ναυσικά Ζευγώλη, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης
Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς – Vodafone

κ. Φώτης Κουρμούσης, Πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων
Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας, Advisor, UNEP FI
κ. Περικλής Βασιλόπουλος, Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης – ΕΡΤ Α.Ε. & Αντιπρόεδρος – Ένωση Πολιτών για τη
Παρέμβαση
κα Κωνσταντίνα Βιτωράτου , «Συνήγορος του Πελάτη» –
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
κ. Θανάσης Σκορδάς, Υφυπουργός ‐ Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
κ. Γιώργος Λογοθέτης, Πρόεδρος & CEO ‐ LIBRA GROUP

κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος, ΚΕΕΕ & ΕΒΕΑ

COCKTAIL RECEPTION – Aegli Garden

Ζούμε εδώ, μαζί!
Για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η διαρκής στήριξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται, αποτελεί συνειδητή δέσμευση.
Νοιαζόμαστε για ό,τι συμβαίνει γύρω μας και συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε προσπάθεια για πρόοδο, ευημερία και κοινωνική συνοχή. Η επιλογή αυτή γίνεται
πράξη, μέσα από ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που υλοποιούμε στις περιοχές του Θριασίου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο και συστηματική επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες και διαμορφώνουμε ένα πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις
πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας. Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε σημαντικές δράσεις, με έμφαση στους
τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Με τη συμμετοχή και την
ανταπόκριση όλων, καταφέραμε να «αγκαλιάσουμε» και να χαρίσουμε χαμόγελα σε χιλιάδες ανθρώπους.

2009 Υλοποιούμε
για πρώτη φορά το Πρόγραμμα
Επιβράβευσης Νεοεισαχθέντων Φοιτητών
2007 Χορηγούμε
δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης στα
σχολεία.
Παρέχουμε δωρεάν τρόφιμα σε άπορες οικογένειες
τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Διοργανώνουμε δωρεάν εκπαιδευτικές επισκέψεις
για σχολεία στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
Χορηγούμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Θριάσια»
και «Αισχύλεια».
Ενισχύσουμε την πυροπροστασία του δάσους
του Σέιχ Σου με τη δωρεά τεσσάρων σύγχρονων
οχημάτων.
Δωρίζουμε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα
ΑΜΕΑ στο Δήμο Εχεδώρου.
Ανακατασκευάζουμε και εκσυγχρονίζουμε τα
αθλητικά πάρκα στο Δήμο Μενεμένης.

2011 Τοπετρελαίου
πρόγραμμα παροχής δωρεάν
θέρμανσης ή βενζίνης

από το Θριάσιο και τη Δυτική Θεσσαλονίκη,
σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Αγκαλιάζουμε την τρίτη ηλικία, με το Πρόγραμμα
Παροχής Δωρεάν Προληπτικών Εξετάσεων στο
Θριάσιο και τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Διοργανώνουμε μεγάλη εκδήλωση εθελοντικής
δενδροφύτευσης στο ύψωμα Γκίκα στον Ασπρόπυργο.
Δωρίζουμε ένα φορτηγό αυτοκίνητο και ένα φορτωτή
στο Δήμο Ελευσίνας.
Δωρίζουμε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα
ΑΜΕΑ στο Δήμο Ελευθερίου-Κορδελιού.
Δωρίζουμε 2 μηχανήματα Ιατρικών Εξετάσεων και
αναλώσιμα στο ΚΑΠΗ Ελευθερίου-Κορδελιού.

διευρύνεται και σε οικογένειες ανέργων.
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για την
αποκατάσταση και την ανάδειξη της
Λίμνης Κουμουνδούρου.
Γιορτάζουμε μαζί με τον Πανελευσινιακό Α.Ο. Καλαθοσφαίρισης
την άνοδο της ομάδας στην Α1 Εθνική Κατηγορία.
Παρέχουμε άσφαλτο για τη συντήρηση και επισκευή του οδικού
δικτύου της πόλης του Ασπροπύργου.
Η ομάδα μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας κερδίζει το 2ο
βραβείο στον πανελλαδικό διαγωνισμό «Καλύτερη Εικονική
Επιχείρηση 2011» με τη στήριξη και καθοδήγησή μας.
Στηρίζουμε το Kέντρο Διάδοσης Eπιστημών και το Μουσείο
Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, ενισχύουμε οικονομικά εκπαιδευτικό
πρόγραμμα περιβαλλοντικού και οικολογικού ενδιαφέροντος
και καλύπτουμε τη συμμετοχή των Γυμνασίων της Δυτικής
Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα αυτό.
Δωρίζουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την προετοιμασία του
συσσιτίου, στο νέο κτίριο του Iερού Nαού Aγίου Γεωργίου στο
Κορδελιό.

2010 Εγκαινιάζουμε τις Παιδικές Χαρές που
2008 Ξεκινάμε
το
πρόγραμμα «Πάμε
Κατασκήνωση»
για τα παιδιά του
Θριασίου και της
Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Επεκτείνουμε το πρόγραμμα παροχής
δωρεάν πετρελαίου θέρμανσης σε
πολύτεκνες οικογένειες στο Θριάσιο και τη
Δυτική Θεσσαλονίκη.
Δωρίζουμε ένα αναρροφητικό σάρωθρο
στο Δήμο Μάνδρας, κάδους και containers
στους Δήμους Ελευσίνας και Μεγάρων.
Χορηγούμε την έκθεση του «Τελλόγλειου
Ιδρύματος» με θέμα την «Αρχαία
Τεχνολογία» και χρηματοδοτούμε τη
δωρεάν επίσκεψη σχολείων της Δυτικής
Θεσσαλονίκης σε αυτήν.

κατασκευάσαμε στον Ασπρόπυργο και στη
Μάνδρα, σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και
προδιαγραφές.
Διοργανώνουμε το Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου 5x5 των Δημοτικών Σχολείων
Ελευσίνας.
Ολοκληρώνουμε
στο
ύψωμα Γκίκα.το έργο της αναδάσωσης
Δωρίζουμε όργανα φυσιοθεραπείας στο ΚΑΠΗ
του Δήμου Δέλτα.
Δωρίζουμε ένα, ειδικών προδιαγραφών,
αναπηρικό αμαξίδιο στο Δήμο ΕλευθερίουΚορδελιού.
Ξεκινάμε την κατασκευή ενός ενεργειακά
αυτόνομου, υψηλών προδιαγραφών,
Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δήμο Εχεδώρου.
Η κατασκευή ολοκληρώνεται το 2011
και παραδίδεται στο Δήμο.

2012 Διοργανώνουμε
ανοιχτή
εκδήλωση
για το Περιβάλλον
στον Ασπρόπυργο.

Σήμερα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες στην αντιμετώπιση της κρίσης. Eντείνουμε τις προσπάθειές
μας, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Συνεχίζουμε να
αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τα προβλήματα των όμορων περιοχών του Θριασίου και της
Δυτικής Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε να ακούμε τις απόψεις και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας.
Σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διευρύνοντας
και εμπλουτίζοντας τις δράσεις μας, ώστε να προσφέρουμε ακόμη πιο ουσιαστική και άμεση στήριξη,
όπου υπάρχει ανάγκη.
Σε μια δύσκολη εποχή, παραμένουμε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας απέναντι στον τόπο και στους
ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Γι’ αυτό και…

…συνεχίζουμε εδώ, μαζί!

Βρισκόμαστε δίπλα στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και
τους άξιους νέους!
Υποστηρίζουμε τη λειτουργία των Κοινωνικών
Παντοπωλείων του Θριασίου και της Δυτ. Θεσσαλονίκης, με
την αγορά τροφίμων.
Παρέχουμε δωρεάν προγράμματα πρωτοβάθμιας
περίθαλψης στους κατοίκους του Θριασίου και της Δυτικής
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του
Κόσμου.
Συμβάλλουμε οικονομικά στην ολοκλήρωση του
Πνευματικού Κέντρου «Σταθμός Αγάπης» της Ιεράς
Μητρόπολης Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως, που
περιλαμβάνει συσσίτιο και ξενώνα απόρων και αστέγων.
Χορηγούμε δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης στο Θριάσιο,
αλλά και στα σχολεία της Δυτ. Θεσσαλονίκης.
Ξεκινάμε τις διαδικασίες για την κατασκευή
φωτοβολταϊκών σε τέσσερα σχολεία των όμορων Δήμων.
Προσφέρουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για να ξεκινήσει
η λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού, στην περιοχή
«Καζαντζάκη» του Δήμου Μενεμένης.
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Η επ
πιχειρηματικότητα προέρχεταιι από
την κοινωνία και απευθύνεται στην
ωνία. Δημιουργεεί θέσεις εργασίας και
κοινω
παράγει πλούτο. Ανν και στην Ελλά
άδα, η
έχει
σ
συχνά
επιχειρηματικότητα
παρεξξηγηθεί, όλοι συμφωνούμε ότι η
οικοννομική ζωή είναι μέρος της
καθημερινότητάς μα
ας. Η ανάπτυξξη της
επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην
ωνική πρόοδο
ο· συχνά μά
άλιστα
κοινω
αποτεελεί και προϋπό
όθεσή της.
Η Ετα
αιρική Κοινωνικκή Ευθύνη (Corp
porate
Socia
al Responsibility
y – CSR) συνδέει την
οικοννομική δραστηριότητα με την
κοινω
ωνική πρόοδο και αλληλεεγγύη.
Προά
άγει την ισορρο
οπία μεταξύ κέρ
ρδους,
πολιττών και πλαννήτη. Βελτιώνεει τις εσωτερ
ρικές
διαδικκασίες σε μία εταιρία,
ε
όπως και
κ τα οφέλη προς
π
την ίίδια και την ευ
υρύτερη κοινωννία. Η διάδοση και
εδραίίωσή της στην Ελλάδα
Ε
είναι πολλύτιμη.
Η πρω
ωτοβουλία CSR in GREECE που
υ διοργανώνεται για
τρίτη
η συνεχή χροννιά συμβάλλει ουσιαστικά στην
σ
κατεύ
ύθυνση αυτή και
κ οι διοργανω
ωτές, όπως κα
αι οι
συμμ
μετέχοντας, αξίίζουν συγχαρη
ητήρια. Το φεετινό
σύνθημα «ο
Άνθρωπος για τονν Άνθρωπο» είναι
ε
αρο, όσο και επίκαιρο.
μήνυμα τόσο ξεκάθα
κ
που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια
Η κρίση
επανα
απροσδιορίζει τις
τ αξίες μας καιι τις επαναφέρεει σε
μία πιο ανθρώπινη διάσταση.
δ
Η επιχχειρηματικότητα
α και
αιτεί
η κοινωνία υποφέρουν. Όμως, η ανάκαμψη απα
την επιχειρηματικόττητα υγιή και βιώσιμη. Είναιι το
ης της ευημερία
ας μας.
εργαλλείο επανάκτηση
Παρά
ά την ύφεση
η, είναι ενθαρρυντικό ότι τα
προγράμματα κοιννωνικής ευθύ
ύνης δεν έχχουν
ωστε, μία επιχείρ
ρηση οφείλει να
α δει
εγκατταλειφτεί. Άλλω
το CSR ως στρ
ρατηγική επιλο
ογή και όχι ως
πυροτέχνημα. Έχει αποδειχτεί ότι η βραχυπρόθεεσμη
σέγγιση προκαλεεί σκεπτικισμό στους
σ
πολίτες για
α τα
προσ
βαθύτερα κίνητρα
α της εταιρίίας και έλλεειψη
πιστίας. Αντιθέττως, η σταθερή
ή προσήλωση στην
σ
αξιοπ
Εταιρ
ρική Κοινωνική Ευθύνη οδηγείί σε θετική άποψη
για την επιχείρησ
ση, τα προϊόνντα της και την
αιότητά της.
ακερα
Η αννταγωνιστικότηττα μίας επιχείρη
ησης συνδέεται με
τη φ
φήμη της και την
τ
κοινωνική αποδοχή. Το CSR
μπορ
ρεί έχει άμεσο αντίκτυπο
α
στην ανταγωνιστικόττητα
των μεγάλων και μικρομεσσαίων επιχειρήσεων.. Οι
πορούν να μετταμορφώσουν την
διαδικκασίες CSR μπ
εσωττερική λειτουργία μίας εταιρίας, αλλά κυρίωςς τη
νοοτρ
ροπία της. Προωθούν μία επιχειρημα
ατική
κουλττούρα που προ
οάγει εξίσου τη
ην κερδοφορία και
την κκοινωνική συνείδηση. Είναι η βάση
β
για να χτιιστεί
μία σύγχρονη ετταιρική ταυτόττητα: καινοτόμος,
στρεφής και σεεβαστή μέσα και έξω από την
εξωσ
επιχείρηση.
σ
η έννο
οια CSR στη διεεθνή
Βέβαια, ακόμα και σήμερα,
ογραφία παραμέένει κάπως γεννική.
πρακττική και βιβλιο

Όμως,, σταδιακά προ
οσδιορίζεται όλλο και
περισσ
σότερο. Η Επ
πιχειρηματική Ηθική
(Busin
ness Ethics) κεερδίζει έδαφος στην
παγκόσ
σμια οικονομία και δεν αποτελλεί μία
επιπλέέον ακαδημαϊκή έννοια. Τα Ηνω
ωμένα
Έθνη ανέπτυξαν τις Αρχές τις Υπεύ
ύθυνες
ύσεις (Principles for Respo
onsible
Επενδύ
Investtment, PRI), εν
νώ πριν λίγα χρόνια
χ
καθιερ
ρώθηκε το νέο πρότυπο ISO 2
26000
για τη
ην Εταιρική Κο
οινωνική Ευθύννη. Τα
συνέδρια, η ιστοσελίδ
δα και οι εκδόσεεις του
CSR in GREECE συνεισφέρουν στην
ρωση,
π
προώθηση
ενημέρ
και
συγκεκκριμενοποίηση της
τ αξίας του CS
SR.
Σε
κάθε
περίπτω
ωση
πάντως
τα
Ε
Κοινω
ωνικής
αποτελλέσματα της Εταιρικής
Ευθ
θύνης είναι απ
πτά. Οι Ετήσιες Εκθέσεις μεγγάλων
ετα
αιριών αναφέρου
υν τις δράσεις και
κ τα αποτελέσ
σματα.
Στο
ον αθλητισμό, την
τ εκπαίδευση, το περιβάλλονν, την
τρίττη ηλικία, τα πα
αιδιά, τη νεανικκή επιχειρηματικκότητα
και πολλούς ακόμ
μα τομείς. Ανττίστοιχα, πολλέές Μη
βερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) ή άλλες ομάδεες της
Κυβ
κοιννωνίας
των
δραστηριοποιο
ούνται,
πολιτών,
ωφ
φελούνται και ωφ
φελούν.
Αυττή η ενεργοπο
οίηση των επιχειρήσεων καιι των
πολλιτών υπέρ το
ου ανθρώπου δίπλα μας κα
αι του
συννόλου στο οποίίο όλοι ανήκουμ
με είναι καθορισ
στικής
σημ
μασίας. Σε αυ
υτή την ενεργ
γοποίηση πρέπ
πει να
εσττιάσουμε. Και όλλοι θα βγούμε κερδισμένοι.
κ
Μεττά από χρόνια οδυνηρής ύφεσης, τα π
πρώτα
σημ
μάδια σταθεροποίησης της ελληνικής
ε
οικοννομίας
είνα
αι πλέον ορατά. Με τη συστημ
ματική ανάκτησ
ση της
διεθ
θνούς εμπιστοσ
σύνης της χώρα
ας, τη συνεργασ
σία με
τηνν Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεενδύσεων και την
ανα
ακαφαλαιοποίησ
ση των τραπεζώ
ών, αντιμετωπίίζουμε
το πρόβλημα ρευσ
στότητας. Η μηχανή της ανάκα
αμψης
οκτά επιτέλους καύσιμα.
απο
Παρ
ράλληλα,
οι
αλλαγές
διαρθρωτικέςς
έχουν
προ
οχωρήσει και το
ο επιχειρηματικκό περιβάλλον γίνεται
γ
όλο
ο και πιο φιλικό
ό. Η απλοποίησ
ση στην ίδρυση νέων
επιχχειρήσεων, ο νέέος επενδυτικόςς νόμος με διαφ
φανείς,
γρή
ήγορες διαδικασ
σίες και μία ενια
αία αδειοδοτική αρχή,
η προώθηση
π
του ανταγωνισμού
α
σε
σ συνεργασία με
μ τον
ΟΟ
ΟΣΑ, η ευελιξία στην αγορά ερ
ργασίας που επιττρέπει
τηνν καλύτερη αξιοποίηση του υψηλής εξειδίκκευσης
ανθ
θρώπινου δυναμ
μικού μας, οι αποκρατικοποιήσ
σεις, η
επα
αναδρομολόγηση των μεγάλω
ων έργων υποδ
δομής,
και η Εθνική Στραττηγική για τις Εξαγωγές
Ε
είναι μ
μερικά
α.
μόννο παραδείγματα
Σε αυτό το νέο πλαίσιο δημιου
υργούνται καινο
ούριες
ραγματική οικονομία. Το CSR δείχνει
δ
ευκκαιρίες στην πρ
πωςς αυτές μπορο
ούν να αξιοπο
οιηθούν με βιώσιμο
τρό
όπο. Ο δρόμος για την ανάκαμψη χρειάζεται τόσο
τηνν επιχειρηματικότητα, όσο και μία κοινωνία
σύμ
μμαχο. Η υπεύθυνη ανταγω
ωνιστικότητα είναι ο
κοιννός μας στόχο
ος. Θα τον στηρίξουμε
σ
και είμαι
αισ
σιόδοξος
ότι
μαζί
θα
τον
πετύχχουμε.

Με εκκτίμηση,
Κωσττής Χατζηδάκηςς
Υπου
υργός Ανάπτυξη
ης, Ανταγωνιστικκότητας, Υποδο
ομών, Μεταφορώ
ών & Δικτύων
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για έναν καλύτερο κόσμο!
Για την Alpha Bank, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με το σύστημα αξιών, στόχων και δραστηριοτήτων που
διέπουν τη διακυβέρνησή της. Βάσει αυτών, η Τράπεζα αναζητά και
εφαρμόζει λύσεις για ένα αειφόρο φυσικό περιβάλλον και μεριμνά για
την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα πραγματοποιεί εκδηλώσεις κοινωνικής
προσφοράς για τη συλλογή τροφίμων και άλλων ειδών, τα οποία
προσφέρει το Προσωπικό της για την υποστήριξη οικογενειών που
βρίσκονται σε ανάγκη.
Στην ίδια κατεύθυνση, από τον Νοέμβριο και έως το τέλος του έτους
2012, πραγματοποιήθηκε το “Χέρι Βοηθείας”, το οποίο συνεχίζεται
και κατά τη διάρκεια του 2013. Το εν λόγω Πρόγραμμα αφορά στην
προσφορά τροφίμων σε ενορίες ανά την Ελλάδα.
Επιπλέον, επί σειρά ετών, η Alpha Bank στηρίζει οικονομικά την
“Ανοιχτή Αγκαλιά - Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής” για την
υλοποίηση του προγράμματος “Clown Doctors”, που βελτιώνει τις
συνθήκες παραμονής των παιδιών που νοσηλεύονται σε παιδιατρικά
νοσοκομεία.
Παράλληλα, η Τράπεζα προσφέρει οικονομική ενίσχυση καθώς και είδη
πρώτης ανάγκης στη “Γραμμή Ζωής” που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας
στους ηλικιωμένους στην Ελλάδα, στα Παιδικά Χωριά “SOS ΒΑΡΗΣ”,
στο Σωματείο “Μαζί για το Παιδί”, στο “Χαμόγελο του Παιδιού”,
στο “Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας” και σε πολλά
άλλα Ιδρύματα και Μουσεία.

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστασία αποτελούν έναν
ακόμη βασικό άξονα ενεργειών της Τραπέζης. Συγκεκριμένα, η
Alpha Bank έχει “υιοθετήσει” ένα μέρος του Αισθητικού Πάρκου της
Καισαριανής και συνεργάζεται με τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
για την ολοκλήρωση του Βοτανικού Κήπου, για την πραγματοποίηση
αναδασώσεων, για τον καθαρισμό δασικών δρόμων, καθώς και για την
ιδιαίτερη περιβαλλοντική εκδήλωση “Μάζεμα της Ελιάς”.
Επίσης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης,
συνεχίζει να υποστηρίζει το πρόγραμμα “Φύση χωρίς Σκουπίδια”
για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών σε σχολεία ανά την
Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποιήσεως του Ανθρωπίνου Δυναμικού της,
η Alpha Bank καθιέρωσε από το 2009, την τελευταία Κυριακή του Μαΐου
εκάστου έτους, ως “Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank”.
Τη συγκεκριμένη ημερομηνία, εθελοντικές ομάδες σε όλες τις χώρες
στις οποίες δραστηριοποιείται η Τράπεζα, πραγματοποιούν ενέργειες
κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα, από κοινού με σημαντικούς
φορείς, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την ομαδικότητα και τη
συνεργασία.
Γιατί ο άνθρωπος, η κοινωνία και το περιβάλλον αποτελούν
σταθερές μας αξίες!
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Στη
η σημερινή εποχή, κατά
ά την οποία
α το αίτημα
α της κοινωννικής
συνο
οχής και αλλληλεγγύης γίννεται από τα
α πράγματα το
τ πιο επιτακκτικό
αίτη
ημα των πο
ολιτών, η ιδ
δέα της εταιρικής κοιννωνικής ευθ
θύνης
λαμβ
βάνει διαστά
άσεις έξω και πέρα από το
ο στενό κύκλλο του επιχειρ
ρείν.
Η υγιής και βιώσιμη επιχειρηματτικότητα είνναι απαραίίτητη
ματος του νέου
προϋπόθεση εξξόδου από την κρίση και ανοίγμ
αναπ
πτυξιακού κύ
ύκλου για τη
ην ελληνική οικονομία. Ωστόσο,
Ω
η ένννοια
της υγιούς και βιώσιμης επ
πιχειρηματικό
ότητας έχει πάψει πλέον να
αποττελεί αποκλεειστικά και μό
όνο ποσοτικκό χαρακτηριστικό. Δίπλα
α στα οικονομικά μεγέθη μιας
εταιρείας, υπάρχ
χει το ποιοτικκό στοιχείο της επιστροφής ενός κοινω
ωνικού μερίσ
σματος, είτε αυτό
πέρ της κοιννωνικής συν
νοχής, είτε είναι
ε
προστασία του περ
ριβάλλοντος, είτε
είναι δράσεις υπ
οχή πληροφο
οριών που βο
οηθούν ευρύ
ύτερα κοινωννικά στρώματτα. Η ανάπτυ
υξη της εταιρ
ρικής
παρο
κοιννωνικής ευθύ
ύνης συνεπάγγεται από τη
η μια μεριά την
τ ανταπόκκριση ευρύτεερων στρωμά
άτων
της κοινωνίας κιι από την άλλλη την περα
αιτέρω ευαισ
σθητοποίηση
η μέσα από τους
τ
κοινωνιικούς
απολλογισμούς τω
ων εταιριών.
οδο βαθέων αλλαγών
α
σε όλα τα επίπεεδα. Παρά τα
αύτα,
Η Ελλλάδα βρίσκεεται σήμερα σε μια περίο
εξακκολουθούν να
α υπάρχουν δυνάμεις πο
ου επιδιώκουνν την ακινησ
σία. Εδώ που
υ έφτασε η χώρα
χ
μας,, έχει ανάγκκη από νέες ηγεσίες, με τεχνοκρατικκή επάρκεια, με αστικά χαρακτηρισ
στικά,
εθνική συνείδησ
ση και κοινω
ωνική ευθύννη. Είναι μια πρώτης τάξεως
τ
ευκα
αιρία να γίννουμε
πρω
ωτοπόροι και στην κοινω
ωνική υπευθ
θυνότητα τω
ων εταιρειώνν, δίνοντας στην έννοια
α της
επιχειρηματικότη
ητας, την κοιινωνική διάστταση που της αρμόζει.
αι πατριωτικό
ό μας καθήκον να ξανα
ακτίσουμε την
τ
οικονομία μας, να ξανακτίσουμ
ξ
Είνα
ε το
μέλλλον μας, συν
νδέοντας τις επιχειρήσειςς με τη ζωή της κοινωνία
ας και τις ευ
υαισθησίες τη
ης. Η
Ελλά
άδα των ονείίρων μας, η Ελλάδα
Ε
που θα μας κάνειι υπερήφανο
ους, είναι υπό
όθεση όλων μας.
μ

Με εεκτίμηση
Αθαννάσιος Σκορδ
δάς
Υφυ
υπουργός Ανά
άπτυξης
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«Για ένα
έ
εθνικό
ό προϊόν υψηλής αξίας»
α
Σταύρος Καλα
λαφάτης
Αναπληρωτής
ής Υπουργός Περιβ
βάλλοντος Ενέργεια
ιας & Κλιματικής Αλλαγής
Α

Το ερώτημα,
ε
σ
στο
οποίο μπορεί τελλικά
σ
να συμπυκνωθεί
η
ουσία όλων των
τ
ζητημάτων
π
που
σχετίζζονται με την
τ
ανάκα
αμψη της χώρ
ρας
είναι το ερώτημα:
«Τι
παράγουμεε;».
Στον πυρήνα της
απάνντησης βρίσκκεται ασφαλώ
ώς η διαδικα
ασία
της παραγωγής, οι αξίες και τα προτάγμα
ατα
όν»
τα οποία ενσωματώνονται στο «προϊό
που παράγεται σε
σ όλα τα επίπεδα
ε
και από
α
κάθεε ομάδα. Σττο επίπεδο των
τ
υλικών και
των αγαθών, τω
ων υπηρεσιώνν, αλλά και των
τ
ών και της πολιτικής, είνναι αναγκαίο να
ιδεώ
υπάρ
ρχει ένας κοινός
κ
παρο
ονομαστής, ένα
έ
νέο consensuss το οποίο
ο μπορεί να
περιγράψει το νέο τρόπο με την οπ
ποίο
λειτο
ουργεί η Ελλάδα.
Ε
Η διαχείριση
δ
τ
των
περιβαλλοντικώνν πόρων είναι απόλυ
υτο
ρο αυτής της συνο
ολικής εθνικής
μέτρ
μετα
αστροφής κα
αι προφανής όρος για τη
βιώσιμου
μοντέλλου
θεμεελίωση
ενός
ανάπ
πτυξης.
αυτή την μετταστροφή, από
α την πλευ
υρά
Για α
του κράτους, εξελίσσεται μια τεράσ
στια
σπάθεια εκκσυγχρονισμο
ού νομοθεσ
σίας
προσ
και θεσμών, υπ
πέρβασης αννεπαρκειών και
διάρθρωσης δομών, ώσττε να εμπεδω
ωθεί
αναδ
στηνν
πράξη
η
συμβ
βατότητα
της
αναπ
πτυξιακής δια
αδικασίας μεε την προστα
ασία
του περιβάλλονντος. Η ενθ
θάρρυνση των
τ
σχεδίωνν
και
τ
των
επιχειρηματικών
επεννδύσεων που
π
τηρούνν αυτή την
τ
ισορ
ρροπία και μειώνουν όσο το δυνα
ατό
περισσότερο το κόστος του φυσικκού
αλαίου που χρησιμοποιο
ούν, αποτεελεί
κεφα
βασική
της
κυβερνητικής
στόχευση
πολιιτικής. Πολιτικής, η οποία σε ότι
εμπίίπτει στο ΥΠΕΚΑ
Υ
υλοπ
ποιείται με τις
θεσμ
μικές πρωτο
οβουλίες για
α την αειφό
όρο
οργά
άνωση του εθνικού
ε
χώρ
ρου- σχετικά με
την
αυθαίρεττη
δόμησ
ση
και
το
περιβαλλοντικό ισοζύγιο, το Κτηματολόγγιο,
τη μ
μεταρρύθμισ
ση στη χωροταξία και την
τ
πολεεοδόμηση και το ειδικό χωροταξξικό
πλαίίσιο για τον τουρισμό,- τις συστημιικές

αλλλαγές για τη
ην περιβαλλο
οντική πολιτική, τιςς δασικές παρεμβάσειςς, την πολλιτική
υδάτων-, αλλά
ά και με τηνν εξάντληση του
υντονιστικού ρόλου του Υπουργείου για
συ
τηνν ορθολογική
ή διαχείριση των αποβλήττων.
στόσο, με δεδομένα
δ
τα
α τεράστια κενά
Ωσ
είναι
δεκκαετιών που έχουμε να καλύψουμε,
κ
απαραίτητη η επιτάχυνση
ε
της
τ διαμόρφω
ωσης
συναντίληψη
ης
για
κοινωνικής
την
ή διακυβέρνη
ηση, η οποία
α εξ
ριβαλλοντική
περ
ορισμού απαιτεί συμμεττοχή, πρόσβ
βαση
πληρ
ροφόρηση
και
θεετική,
στην
οργανωμένη δράση.
δ
Είναιι απαραίτητο
ος ο
συ
υντονισμός των
τ
δυνάμεω
ων με σκοπό
ό τον
επα
αναπρογραμματισμό όλω
ων μας- φορ
ρέων
δημόσιας εξου
υσίας, ιδιωττικού τομέα και
ολιτών- προ
ος της κατεύθυνση της
πο
αειιφόρου πεεριβαλλοντική
ής προστασίας,
ώσ
στε να κατα
αφέρουμε να
α υπερβούμεε όχι
μό
όνο τις κατασ
στροφικές αντιλήψεις
α
για το
περ
ριβάλλον, αλλλά και τις δυσλειτουρ
ργικές
ανττιλήψεις για την ανά
άπτυξη και τα
επιπλέον εμπόδ
δια που δημιο
ουργεί η κρίσ
ση.
Κα
ατ’ αυτήν την έννοια αυτή
α
ειδικά την
η
ρίοδο
μεγγεθύνεται
εξαιρετικά
περ
πρ
ροστιθέμενη αξία που μπορεί να έχχει η
επικέντρωση της Εταιριικής Κοινωννικής
ων σε ζητήματα
Ευθύνης των επιχειρήσεω
Πεεριβάλλοντοςς. Πέραν όλλων των άλλλων
λόγγων οι οπο
οίοι έχουν αναδειχτεί κατά
καιρούς, αυτή η επιλογή αποτελεί άμεση
πτυξης και της
δράση υπέρ της ανάπ
μψης
αντταγωνιστικόττητας. Υπέρ της ανάκαμ
τηςς ελληνικής οικονομίας
ο
που δεν μπορ
ρεί να
υπάρξει χωρίςς την κουλττούρα την οποία
ο
πρ
οι
ροτάσσουν
οι
συνέρ
ργειες
και
συ
υνεργασίες γιια το Περιβά
άλλον. Με βα
ασικά
στοιχεία την ορθολογική αξιοποίηση του
υσικού κεφ
φαλαίου απ
πό όλους, τη
φυ
συ
υναίσθηση του κοινού
ύ σκοπού της
πρ
ροόδου που μπορεί
μ
να ενώ
ώσει δημιουρ
ργικά
ότι καλύτερο διαθέτουμε
δ
και
κ την αισιοδ
δοξία
ου δίνει η θετική
θ
δράση
η. Μία, τελικώς,
πο
κοινωνική στά
άση
υπέρ
ρ της βιώσ
σιμης
ου είναι και η καλύ
ύτερη
ανάπτυξης πο
εγγγύηση για την
τ
παραγωγ
γή ενός εθννικού
πρ
ροϊόντος υψηλής αξίας.
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ΔΗ
ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΙΩΝ

Οι μεεγάλες κρίσ
σεις ποτέ δεν
δ
μας βρίσκουν
β
πρ
ροετοιμασμέννους.
Πυροδ
δοτούν αλλαγ
γές, συνήθω
ως ανατρεπττικές και συχχνά τραυματτικές,
ενεργο
οποιούν όμ
μως, ανακλλαστικά και δυνατότη
ητες που δεν
υποψια
αζόμασταν ότι
ό διαθέτουμ
με. Σε ατομικ
κό αλλά και στο συλλογιικό –
κοινωννικό πεδίο. Επανατοποθ
θετούν τονν άνθρωπο στο επίκενντρο,
επαναπ
προσδιορίζου
υν συσχετισ
σμούς, δίνο
ουν στις έννοιες,
έ
σχχεδόν
επιτακττικά, νέο νόη
ημα.
Σημεείο των δύσ
σκολων καιρ
ρών μας, η φιλανθρωπία
α χάνει την παραδοσιακ
κή και εκλεκκτική
λειτο
ουργία της, γίνεται
γ
ανάγγκη ζωτική, επείγουσα
ε
κο
οινωνική αναγγκαιότητα . Για την παρο
ούσα
δημο
οτική αρχή,, που βρέθ
θηκε από τη
ην πρώτη μέρα της θητείας
θ
της στη δίνη μιας
πρω
ωτοφανούς οιικονομικής κα
αι ανθρωπισττικής κρίσης,, το στοίχημα
α της κοινωννικής συνοχή
ής και
αλλη
ηλεγγύης μπ
πήκε κατά απόλυτη
α
προ
οτεραιότητα. Περάσαμε άμεσα, από
ό τα λόγια στις
πράξξεις. Δημιουρ
ργήσαμε μια νέα δομή, τον
τ Κόμβο από τον οποίο
ο ενισχύοντα
αι με τρόφιμα
α και
είδη πρώτης αννάγκης χιλιάδες συμπολίτες μας, εννώ με τα συσσίτια
σ
του Δήμου και του
φοκομείου σ
στηρίζουμε καθημερινά
κ
α
απόρους, ασ
στέγους, μαθ
θητές και πα
αιδιά.
Δημοτικού Βρεφ
οινωνικής αλλληλεγγύης συνεργαζόμ
μενοι με ομ
μάδες
Επεκκτείναμε τιςς πρωτοβουλλίες της κο
εθελλοντών και κοινωνικά ευαισθητοπ
ποιημένων πολιτών,
π
εννώ η άνευ
υ προηγουμ
μένου
αντα
απόκριση καττοίκων και δημοτών της Αθήνας, στιςς μεγάλες δρ
ράσεις αλληλ
λεγγύης, ήταν και
για εμάς
ε
η πιο ελπιδοφόρα
ε
έ
έκπληξη.
Και συνάμα, η απαραίτητη προϋπόθεση
η για το επό
όμενο
βήμα
α, να θέσου
υμε, δηλαδή, και πάλι την
τ
Αθήνα, όπως αξίζει στην ιστορ
ρία αλλά και στη
σύγχχρονη ευρωπαϊκή της θέση,
θ
σε τρο
οχιά ανάπτυξξης. Βιώσιμη
ης ανάπτυξη
ης. Που για εμάς
αποττέλεσε και αποτελεί μο
ονόδρομο. Στηρίζοντας
Σ
την κοινωννική επιχειρη
ηματικότητα, την
καιννοτομία, δημιιουργώντας νέες
ν
θέσεις εργασίας,
ε
στο
οχεύοντας σεε ευρύτερες συνεργασίεςς.
ηναίων, δεν επιτρέψαμεε η κρίση να αποτελέσει άλλοθι για περαιττέρω
Στο Δήμο Αθη
υποβ
βάθμιση, ούττε οι μεγάλεςς περικοπές των κρατικώ
ών κονδυλίωνν αιτιολογία για
γ αδράνεια
α. Για
να ξξανακερδίσου
υμε την Αθήννα, αλλάξαμεε αντίληψη και
κ τρόπο λεειτουργίας. Και
Κ έτσι το όρ
ραμα
μας,, για μια όμο
ορφη και δυνναμική, βιώσιιμη και ελκυσ
στική ευρωπα
αϊκή πρωτεύ
ύουσα, αρχίζεει και
γίνετται πραγματτικότητα.
Και το στο
οίχημα, να ξαναγαπήσο
ουμε την πόλη
π
μας, όπως
ό
νοια
αστήκαμε τονν διπλανό μα
ας, εφικτό ! Ο Άνθρωπος για τον Άννθρωπο και όλοι
ό
μαζί για
α την
Αθήννα!

Με εεκτίμηση
Γιώρ
ργος Καμίνηςς
Δήμαρχος Αθηνα
αίων
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«Η ΕΚΕ στο
σ επίκεν
ντρο μιας
ς νέας επιχειρηματικής κουλ
λτούρας»

Κωνσταντίνος Μίχαλος
Μ
Πρ
ρόεδρος
Κεντρική Ένωση
η Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ε
Εμπορ
ρικό και Βιομηχανικκό Επιμελητήριο Α
Αθηνών

υ
υιοθέτηση
της
Η
Εταιρικής Κοινωνιικής
Ευθύννης στη σύγχρονη
εποχή, αποτελεί την
ριση
έμπρακτη αναγνώρ
αναπόδρασ
στης
μιας
ωνία
αλήθειας: ότι κοινω
επιχειρήσ
σεις
και
αποττελούν κρίκου
υς της ίδιας αλυσίδας, Είναι
Ε
απόλλυτα θεμιτή η επιδίωξη κάθ
θε επιχείρησηςς να
παρα
αμένει βιώσιμ
μη, να αναπττύσσεται και να
κερδ
δοφορεί. Γιατί μόνο έττσι μπορεί να
δημιο
ουργεί θέσειις εργασίας, να προσφέέρει
εισοδ
δήματα, να στηρίζει
σ
την ανάπτυξη
α
και την
εθνικκή οικονομία
α μιας χώρ
ρας. Σε κα
αμία
περίπ
πτωση όμως το κέρδος δεν μπορεί να
αποττελεί αυτοσκο
οπό, όπως α
αντίστοιχα κα
αι η
προσ
σφορά στην κοινωνία δεν
δ
μπορεί να
λειτο
ουργεί ως «εξξιλέωση» των επιχειρήσεων για
το γεεγονός ότι η στοχεύουν
σ
στη
ην κερδοφορία
α.
στικό της Εταιρικής Κοινωνιικής
Βασικό χαρακτηρισ
ύνης
είναι
ωμάτωση
η
ενσω
της
Ευθύ
υπευ
υθυνότητας, της διαφάννειας και της
λογο
οδοσίας σε κά
άθε πτυχή τηςς επιχειρηματιικής
λειτο
ουργίας. Στις σχέσεις
σ
με του
υς μετόχους, τους
τ
προμ
μηθευτές, το
ους εργαζομέένους και τους
τ
κατα
αναλωτές. Στη
η συμπεριφορ
ρά απέναντι στο
περιβ
βάλλον, στον άνθρωπο και στην
σ
κοινωνία
α.
αία χρόνια στην
σ
Είναιι γεγονός όττι τα τελευτα
Ελλά
άδα η δρασ
στηριότητα στον
σ
τομέα της
Εταιρ
ρικής Κοινωνικής Ευθύνηςς επικεντρώνεεται
κυρίω
ως στον τομέα
α της κοινωνικκής αλληλεγγύ
ύης.
Πρόκκειται για μια τάση απολύττως αναμενόμ
μενη
σε μια περίοδο
ο κρίσης, όπου όλο και
σσότεροι συμ
μπολίτες μαςς βρίσκονται σε
περισ
αδυνναμία να κα
αλύψουν ακόμη και βασ
σικές
ανάγγκες, όπως αυ
υτές της στέγγης, της τροφ
φής,
της ιατροφαρμακε
ι
ευτικής περίθα
αλψης. Κάτω από
α
αυτέές τις συνθή
ήκες, η ενεεργοποίηση των
τ
αντα
ανακλαστικών της ίδιας της κοινωνίας, μεε τη
μορφ
φή της συ
υλλογικής δρ
ράσης και της
εθελλοντικής
συ
υνεισφοράς
είναι
στοιχχεία
απαρ
ραίτητα. Τα τεελευταία χρόννια έχουν υπάρξει
πολλλές θετικές πρωτοβουλίεςς σε αυτό το
επίπεεδο,
τις
οποίες
ο
οφείλουμε
να
αναγγνωρίσουμε κα
αι να επιβραβεεύσουμε.

ωστόσο
ο
εξίσου
σημαντικό
να
Είνναι
ανττιληφθούμε τη σημασία
α της Εταιιρικής
Κοινωνικής Ευθύ
ύνης σε ένα ευρύτερο πλλαίσιο
θετήσουμε σεε νέες βάσεις, ώστε
καιι να την τοποθ
να συμβάλει σττην πορεία διαμόρφωσης
δ
μιας
ας
επιχειρη
ηματικής
κ
κουλτούρας.
νέα
Να
λειττουργήσει ωςς στρατηγική επιλογή, με στόχο
σ
τηνν ανάπτυξη κα
αι την ενδυνάμωση όχι μόννο της
επιχείρησης, αλλ
λά και της κοινωνίας
κ
που
υ την
ριβάλλει.
περ
ρκετά
Σε διεθνές επίίπεδο, υπάρχχουν ήδη αρ
ραδείγματα υιοθέτησης
υ
α
αυτής
της αρχής:
παρ
μικκρές επιχειρήσ
σεις που συμμεετέχουν σε το
οπικές
περ
ριβαλλοντικές δράσεις, τρ
ράπεζες οι ο
οποίες
υλο
οποιούν προγ
γράμματα μικρ
ροχρηματοδόττησης
για
α την ανάπτυξη μειονεκτικών περιο
οχών,
βιο
ομηχανίες που ενισχύουν τη
ην εκπαίδευση
η του
τοπ
πικού πληθυσ
σμού και σττηρίζουν τοπ
πικούς
παρ
ραγωγούς πρώ
ώτων υλών. Με
Μ τον τρόπο αυτό,
α
η Εταιρική
Ε
Κοινω
ωνική Ευθύνη δεν στηρίζει απλώς
α
ευκκαιριακά, αλλλά επενδύει ουσιαστικά και
μακκροπρόθεσμα στην κοινων
νική συνοχή, στην
ευη
ημερία, στην προστασία του
τ
περιβάλλο
οντος
καιι στη διατήρησ
ση των φυσικώ
ών πόρων.
μαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση
η, έχει
Σημ
καιι η ίδια η κοιννωνία. Ο ίδιοςς ο πολίτης οφ
φείλει
όχιι μόνο να απα
αιτήσει, αλλά και να υποστη
ηρίξει
τηνν Εταιρική Κοινωνική
Κ
Ευθ
θύνη. Όλοι εμείς,
ε
συννειδητά και στην
σ
πράξη – ως καταναλωτές,
ως εργαζόμενο
οι, ως μέλη του κοινω
ωνικού
ρούμε και πρέπ
πει να αναδείξξουμε
συννόλου – μπορ
τηνν
υπευθ
θυνότητα
σε
στο
οιχείο
αντταγωνιστικότη
ητας,.
Γιαττί
έτσι
θα
κιννητοποιηθούν περισσότερεςς επιχειρήσεις να
στρ
ραφούν προςς αυτή την κατεύθυνση
κ
κα
αι να
δημ
μιουργηθεί ένα νέο πεδίίο επιχειρημα
ατικής
άμιιλλας, η οπ
ποία θα λειττουργεί προςς το
συμφέρον όλων..
Όλλοι, επιχειρήσ
σεις, κυβερννήσεις αλλά και
πολλίτες,
οφείλουμε
από
ό
κοινού
να
δια
αμορφώσουμε τις προϋπ
ποθέσεις για την
ανά
άπτυξη του αύριο. Με όχημα μια νέα
ανττίληψη για τη
ην Εταιρική Κοινωνική
Κ
Ευθ
θύνη,
μπο
ορούμε
να
α
διασφαλίσουμε
ότι
η
επιχειρηματική επιτυχία θα
α παράγει ακόμη
α
ρισσότερη αξία
α και όφελος για
γ την κοινωννία.
περ
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“We can no longer afford to ignore the links between global issues and
investment choices, and including these only strengthens investment decisions.”1
“Sustainability describes what all investing must be:
future-oriented, risk-adjusted and opportunity-directed.”2

The Robert F. Kennedy Center Proudly Presents

THE CERTIFICATE PROGRAM IN
S U S TA I N A B L E I N V E S T I N G
A new continuing education initiative launched by the RFK Compass Program.
• Hands-on, interactive training.
• Presenting principles and best practices to mitigate
risks and optimize returns.

• Created in partnership with the Earth Institute
at Columbia University.

• Designed for asset owners, asset managers and
consultants with a long term investment perspective—
pension funds/defined benefit plans, endowments,

financial planners, foundations and sovereign
wealth funds.
• Providing a comprehensive approach to investment
analysis including environment, social/human rights,
corporate governance and labor issues.
• Built on the truth that sustainable investing is an element
of risk mitigation which is at the core of fiduciary
responsibility.

INAUGURAL PROGRAM: October 18, 19, 20 and December 6, 7, 8, 2013, Columbia University in the City of New York.

For more information, contact Urvashi Kaul:
kaul@rfkcenter.org or 646-553-4753 or go to
www.RFKCompassEd.com

WWW.RFKCENTER.ORG

1. Orin Kramer, General Partner, Boston Provident, L.P.; Chairman, Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights
2. Stephen Viederman, Advisory Committee, Inflection Point Capital Management; Chair, Finance Committee, Christopher Reynolds Foundation;
Contributing Editor, Journal of Sustainable Investment and Finance
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«Για νέο αν
νθρωποκ
κεντρικό μοντέλο
μ
α
ανάπτυξης
ς»
Ρόδη Κράτσα
Κ
Ευρω
ωβουλευτής & Αντι
τιπρόεδρος ΕΚ 200
07-2012

"Για
να
ε
είναι
υχημένες
επιτυ
οι
επιχεειρήσεις,
η
κοινω
ωνία πρέπει να
είναι υγιής και για
α να
υγιής,
είναι
η
ωνία
χρειάζεεται
κοινω
επιτυ
υχημένες επ
πιχειρήσεεις"
εξηγεί
ο
"γκουρού" του μάνατζμεντ Μ. Ε.
Ε Πόρτερ. Όλο
Ό
περισσότερο αποδεικνύεται
α
στην εποχή μας
και π
και α
αναγνωρίζεται ο συσχετισμό
ός μεταξύ, από
ό τη
μία πλευρά, το
ου brand name και της
δοφορίας για μία επιχείρησ
ση και από την
κερδ
άλλη
η πλευρά της κοινωνικής
κ
προσφοράς. Αυττή η
σχέσ
ση αποτέλεσε τη βάση τηςς έννοιας και της
στρα
ατηγικής της Εταιρικής Κοιννωνικής Ευθύν
νης.
Έτσι αποδεικνύετται ότι
μια επιχείρηση δεν
ρεί να είναι μακροπρόθεσ
σμα βιώσιμη και
μπορ
κερδ
δοφόρα, εάν δεν
δ είναι ταυτό
όχρονα κοινωννικά
υπεύ
ύθυνη και ευα
αισθητοποιημέένη απέναντι σε
όσου
υς επηρεάζου
υν και επηρεεάζονται από τη
λειτο
ουργία της .
αθιά οικονομική και κοινω
ωνική κρίση που
Η βα
ζούμ
με ανέδειξε ακόμη
α
περισσ
σότερο την ηθ
θική
και κοινωνική σημασία
σ
τ
της
οικονομιικής
στηριότητας .Είδαμε
.
τις
επιχειρήσεις να
δρασ
παίρννουν
πρωτοβουλίες
κοινωνιικής
αλλη
ηλεγγύης,
κυρίως
κ
για
τις
ευάλω
ωτες
κοινω
ωνικές ομάδεςς και τα παιδιά
ά που πλήττοννται
ιδιαίττερα. Αγωνίζζονται να μην απολύσ
σουν
προσ
σωπικό, να διατηρηθούνν ζωντανές και
παρα
αγωγικές, οικκονομικά και κοινωνικά, και
ακόμ
μη να συνδρ
ράμουν τις προσπάθειες
π
των
τ
αδύνναμων από τη
η δημοσιονομική κρίση κραττών
σε διάφορους τομείς υγεία
ας, χωροταξιικής
πλασης, κοινωννικών υποδομ
μών.
ανάπ
πει να σημειώσουμε
όττι
η
εταιρ
ρική
Πρέπ
κοινω
ωνική ευθύνη
η αναφέρεται σε δράσειςς ή
προγγράμματα για
α τα οποία οι επιχειρήσ
σεις
δεσμ
μεύονται και εφαρμόζουν
ε
ε
εθελοντικά,
πέρα
και πάνω από τις όποιες νομοθετημέένες
υς. Και αυττό έχει μεγγάλη
υποχχρεώσεις του
σημα
ασία στην εποχχή μας.
ση και οι συννέπειές της έχχουν
Η οικονομική κρίσ
επιφέρει αλλοιώσεεις στις σχέσειςς των πολιτώνν με
θεσμούς
αλλά
κ
και
με
την
τουςς
επιχεειρηματικότητα, με βασική συνέπεια την
έλλειψη εμπιστοσ
σύνης. Η ετα
αιρική κοινωννική
ύνη
μπορείί
να
συ
υμβάλλει
σ
στην
ευθύ
επαννασύνδεση, σττη συνοχή και την επιτυχία των
τ

ονομίας και της
κοιινών στόχωνν της οικο
κοιινωνίας. Οι πρόσφατες μετρήσεις του
ευρ
ρωβαρόμετρου
υ αποδεικνύ
ύουν την αννάγκη
που
υ
αισθάνον
νται
οι
πο
ολίτες
για
την
ενεεργοποίηση των
τ
επιχειρή
ήσεων υπέρ της
κοιινωνικής αλλληλεγγύης, της υπεράσ
σπισης
αξιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντο
ος, τα
ώματα των εργαζομένων.
ε
κοιινωνικά δικαιώ
Είναι
σημαντικό λοιπό
όν να ενισχύσ
σουν τον κοινω
ωνικό
υς ρόλο οι επιχειρήσεις αλλά και να
α τον
του
μοιιραστούν με επιτυχία
ε
και απ
ποτελεσματικό
ότητα
με όλη την κοινω
ωνία.
κάτι έχουν
έ
Πολλοί πολίτες ομολογούν ότι
ούσει αλλά δεεν γνωρίζουν. Για τον λόγο αυτό
ακο
απα
αιτούνται συγγκροτημένες στρατηγικές
σ
κα
αι όχι
απο
οσπασματικές ενέργειες. Εξξάλλου σε καιρούς
κρίίσης οι συννεργασίες καιι οι στοχευμένες
ενέέργειες είναι απαραίτητες για την επίττευξη
οικκονομιών κλίμα
ακας με τα πεερισσότερα δυ
υνατά
απο
οτελέσματα. Στο Ευρωπ
παϊκό Κοινοβούλιο
υπο
οστηρίζουμε ότι
ό η κοινωνιική ευθύνη πρέπει
π
να
αποτελέσει
την
καρ
ρδιά
του
νέου
απτυξιακού μο
οντέλου τηςς Ε.Ε. και ζηττούμε
ανα
από
ό καθένα από
α
τα 27 κράτη-μέλη
η να
επισπεύσει τηνν αναθεώρησ
ση του εθ
θνικού
ρμογή
σχεεδίου δράσης για την ΕΚΕ με την εφαρ
τωνν σχετικών κατευθυντήριων γραμμώνν του
ΟΟ
ΟΣΑ και των κα
ατευθυντήριω
ων αρχών του ΟΗΕ,
που
υ θα πρέπει να
ν έχουν ολο
οκληρωθεί έωςς τον
Δεκκέμβριο του 2013 το αργότεερο.
α τη χώρα μας όλα αυτά τα
τ δεδομένα κκαι οι
Για
στρ
ρατηγικές είναι άκρως σημαντικά. Οι
πρω
ωτοβουλίες τη
ης εταιρικής κοινωνικής
κ
ευθ
θύνης
έχο
ουν ιδιαίτερη σημασία στη
ην προσπάθεια
α μας
για
α οικονομική ανάκαμψη και
κ
ανάκτηση
η της
αντταγωνιστικότη
ητας και της κο
οινωνικής συννοχής.
Οι νέες μεγάλεες προκλήσειςς και ανάγκεςς της
χώρας μας απαιττούν δράσεις και
κ συνεργασίίες με
α
κότητα, συμμεετοχή
καιινοτομία και αποτελεσματικ
με συνεργασίεςς. «Όλοι σκ
κέφτονται πω
ως ν’
ά κανείς πώς να
αλλλάξουν τον κόσμο, αλλά
αλλλάξει τον εαυτό του», έλεγγε ο Leo Tols
stoy.
Ο άνθρωπος,
ά
ο κάθε
κ
άνθρωπο
ος είναι η βάσ
ση για
μία
α ανθρώπινη κοινωνία,
κ
όπω
ως μας υπενθυμίζει
το θέμα του συ
υνεδρίου. Κάθεε επιχείρηση, κάθε
anager, κάθε επενδυτής
ε
μπ
πορεί και πρέπ
πει να
ma
είναι φορέας της υπευθυν
νότητας και της
οσφοράς. Κάθ
θε πολίτης να είναι δεκτικό
ός και
προ
δημ
μιουργικός εταίρος.
ε
Έτσ
σι θα γίνου
υν η
οικκονομία και η κοινωνία πιο ανθρώπινες
α
κα
αι πιο
απο
οδοτικές.
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Corpo
orate Soc
cial Responsibility Profiile of CS
SRwire
CSR
Rwire is a digital media
a platform and
a
the leading glo
obal source
e of corpora
ate
sociial
respo
onsibility
(CSR)
a
and
susttainability news.
n
Found
ded in 1999
9 to
advance the movementt towards a
morre
just
economically
a
and
environmentally sustainab
ble society and
a
awa
ay
from
single
bottom
line
capitalism, CSR
Rwire has paved
p
the way
w
for new sta
andards o
of corpora
ate
citizzenship, ea
arning the international
resp
pect of tho
ought lead
ders, busine
ess
lead
ders, acad
demics, philanthropissts,
activvists and the media
a community.
Thro
ough inno
ovative tecchniques and
a
stra
ategic
partnerships
p
s,
CSRw
wire
conttinues to expand its conte
ent,
com
mmunication
n
technology
a
and
distribution cha
annels expo
onentially.
CSR
Rwire conte
ent reaches a broad and
a
high
hly-engaged
d
audiencce
in
t
the
inte
ernational CSR marrket throu
ugh
synd
dication
partners,
membe
ers,
visitors,
subsscribers,
mob
bile
tech
hnology, databases,
d
newsroom
ms,
sociial media networks, se
earch engines,
financial porta
als, website
es and online
mmunities.
As
the
e
exclussive
com
distributor
o
of
CSR
news
a
and
info
ormation for NASDAQ OMX’s Glo
obe
New
wswire and
d Marketw
wire, CSRw
wire
offe
ers more visibility
v
tha
an any oth
her
new
wswire in the
e world.

ewership includes
i
a million page
p
Vie
vie
ews each month. Over 14,500
we
ebsites link to CSRwire
e and our News
N
Ale
ert reachess over 50,000 subscrib
bers.
CS
SRwire is also
a
distribu
uted throug
gh a
pa
artnership network comprised of
mu
ultiple lead
ding organ
nizations within
w
the
e CSR and sustainability sector. Our
RS
SS feeds are
e packaged into two ha
andy
widgets makiing it possible for site
es to
dissplay CSRwire news an
nd informatiion.
Th
he service offers more
m
than the
tra
aditional ne
ewswire se
ervice with
h its
Da
aily Alerts, events cale
endar, thou
ughtpro
ovoking ed
ditorials, po
opular Talkb
back
blo
og, CSRlivve, CSR book revie
ews,
special
rep
port
distrribution,
CSR
SRwire Mem
mber Spotlights
dirrectory, CS
an
nd searchab
ble archivess. For members
disstributing news, CSRwire offfers
dashboardss
an
nalytics
displa
aying
he
eadline imp
pressions, content vie
ews,
rates,
conversion
distributtion,
de
emographicss, global re
each and other
o
fea
atures.
CS
SRwire is a Certified B Corp, Un
nited
Na
ations Global Compact Signattory,
me
ember of So
ocial Venture Network and
supporter of
o
the Gasoline
G
A
Alley
Fo
oundation. In 201
12, CSRw
wire
su
upported over 250 non-prrofit
orrganization
ns worldw
wide.
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«Είναι η Εταιρική
Ε
Κοινωνική
Κ
ή Ευθύνη η λύση;»
»
Μαρία Αλεξίου
Α
Πρ
ρόεδρος
Ελληνικό Δίκτυο
Δ
για την Ετα
ταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ε

κοινω
ωνία.

Η δύ
ύσκολη περίο
οδος
που περνάει η χώ
ώρα
μας τον τελευτταίο
ό πλήττει αναα
καιρό
πόφεευκτα
όλο
ους.
Επιχεειρήσεις,
ερ
ργαζόμεννους,
κοινωνικού
ύς φορείς και
γενικό
ότερα
την

δ
αι συνεχώς που
Νέεςς συνθήκες δημιουργούντα
διαμο
ορφώνουν έννα νέο τοπίίο, μεταλλάσ
σουν
παλιά
ά στερεότυπα, τροποποιούνν αντιλήψεις, την
ίδια μας την κοσμοθεωρία. Είνναι αλλαγές, που
ουργούν ρευσ
στότητα και αβεβαιότητα και
δημιο
όπωςς φαίνεται θα επηρεάσουν όχι
ό μόνον τη δική
δ
μας γενιά
γ
αλλά και τις επόμενες.
π
της
τ
οικονομικκής κρίσης, των
τ
Οι προκλήσεις
κοινω
ωνικών αλλα
αγών που επηρεάζουν τους
τ
κατα
αναλωτές και την αγορά εργασίας
ε
και της
από όλους πλέον αναγνωριζόμεενης ανεπάρκεειας
ων, δείχνουν προς
π
τις επιχεειρήσεις τη γεννική
πόρω
μακρ
ρο-οικονομική κατεύθυνση προς τη βιώσ
σιμη
ανάπ
πτυξη και παράλληλα η πολύπλο
οκη,
πολυ
υσύνθετη και αλληλένδετη
α
φύση αυτών των
τ
προκκλήσεων είνα
αι εκείνη που τις χαρακτηρ
ρίζει
ως θεμελιώδεις για την ετα
αιρική κοινων
νική
ύνη.
ευθύ
ρεί αυτήν την εποχή οιι επιχειρήσειςς –
Μπορ
ιδιαίττερα οι ελλην
νικές - να αντιιμετωπίζουν στην
σ
καθη
ημερινότητά τους
τ
άλλες πρ
ροκλήσεις, κυρ
ρίως
οικοννομικές, όμω
ως σε καμία περίπτωση δεν
πρέπ
πει να αγνοού
ύν τους ευρύττερους κινδύν
νους
που μπορεί να προκληθούν π.χ. από
την
ατική αλλαγή,, την ανεπάρκεια νερού ή τη
κλιμα
δημο
ογραφική αλλα
αγή, ενώ μια σειρά από άλλλες
όπωςς η φτώχεια, η ανεργία ή η υποβάθμ
μιση
των υπηρεσιών υγείας μπορ
ρούν εύκολα να
ουργήσουν
ένα
αστα
αθές
κοινωννικό
δημιο
περιβ
βάλλον που θα έχει άμεσ
ση επίπτωση στις
σ
ίδιες.
Έχει διατυπωθεί και στο παρελλθόν η γνώμη ότι
ση με τον έννα ή άλλο τρόπο
η οικονομική κρίσ
οια στιγμή θα ξεπερασττεί.
Αν όμ
μως
κάπο
ενδια
αφερόμαστε και
κ για τις επό
όμενες γενιές δεν
θα π
πρέπει να ελ
λαττώσουμε στο
σ
ελάχιστο το
ενδια
αφέρον μαςς και για τις ευρύτεερες
προκκλήσεις όπως αυτές που αναφέρονται πιο
πάνω
ω.

ρόσφατη έρευν
να που έγινε από το MIT Sloan
Πρ
Ma
anagement Review
R
σε συνεργασία
σ
με το
Bosston Consultin
ng Group έδειξξε μια ισχυρή κοινή
συνναίνεση μετα
αξύ 1.500 ηγ
γετικών στελλεχών
επιχειρήσεων για
γ τον κεντρ
ρικό ρόλο πο
ου θα
θεσμα ο ιδιω
ωτικός
πρέέπει να παίξεει μακροπρόθ
τομ
μέας στην επίλυση αυτών των προκλήσ
σεων.
Επο
ομένως, κάθεε επιχείρηση, από την πιο μικρή
έως την πιο μεγάλη
μ
πολυεεθνική, μπορεεί να
φαλώς σε διαφ
φορετικό βαθμ
μό και
συμβάλλει – ασφ
ά προς αυτήνν την κατεύθ
θυνση
έκτταση - θετικά
μέσ
σα από δράσεεις που φρονττίζουν την κοιννωνία
καιι προστατεύου
υν το περιβάλλ
λον.
άρχει μεγάλο
ο φάσμα επ
πιχειρημάτων που
Υπά
υπο
οστηρίζουν τη
ην αξία της ετταιρικής κοινω
ωνικής
ευθ
θύνης
και την εφαρ
ρμογή υπεύθ
θυνων
πρα
ακτικών. Ο συνδυασμός της κατεύθυ
υνσης
προ
ος τα μακρο-ο
οικονομικά απο
οτελέσματα κα
αι της
ανά
άγκης
για
απομάκρυ
υνση
από
τα
βρα
αχυπρόθεσμα μοντέλα πάν
νω στα οποία
α δεν
πρέέπει να πλέονν να στηριζό
όμαστε, κάνου
υν τη
βιώ
ώσιμη ανάπτυ
υξη στρατηγικκή προσταγή κάθε
επιχείρησης πο
ου θέλει σήμερα
σ
να γίνει
αντταγωνιστική.
αιρική
Οι παράγοντες που δικαιολογούν την ετα
ονομικής από
όψεως
κοιινωνική ευθύνη από οικο
είναι δυναμικοί και ενισχύο
ουν την επίλυση
άφορων κοιννωνικών και περιβαλλονττικών
διά
προ
οκλήσεων, ανταποκρίνοντ
α
ται στις προσδ
δοκίες
τωνν εργαζομένω
ων , και την βο
οηθούν να γίννει το
υπέέρτατο σύνορο της καινοτομίας.
όμη και σε μια περίοδο σα
αν τη σημεριννή, ο
Ακό
συννδυασμός
νέων
ορ
ργανωτικών
και
τεχχνολογικών κα
αινοτομιών κα
αι πρακτικών είναι
απα
αραίτητος για
α την επιβίωσ
ση σε ένα όλο και
περ
ρισσότερο
ανταγωνιστικό
ό
επιχειρημ
ματικό
περ
ριβάλλον και η εστίαση
η στην ετα
αιρική
κοιινωνική ευθύν
νη θα πρέπει να γίνεται απ
πό τη
σκο
οπιά της στρατηγικής διαχείίρισης.
ω από την εταιρική
ε
κοινω
ωνική
Εν ολίγοις, πίσω
θύνη υπάρχο
ουν ευκαιρίεςς για καινοττομία,
ευθ
δημ
μιουργία
αξίας
α
και
ενίσχυση
της
αντταγωνιστικότη
ητας κάθε οργα
ανισμού.
πορεί επομένω
ως η εταιρική κοινωνική ευ
υθύνη
Μπ
να είναι η λύσ
ση σε δύσκο
ολους καιρού
ύς; Η
άντηση είναι ΝΑΙ.
Ν
απά
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«Η Επ
πιχειρημα
ατική κοιν
νότητα κα
αθοριστικό
ός παράγ
γοντας
Κοινωνικής Συν
νοχής»
Ευθύμιος Βιδάλης
Β
Πρ
ρόεδρος
Συμβούλιο
Σ
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ξη (ΣΕΒ)

Στον
πυρήνα
της
μης
ανάπτυ
υξης
βιώσιμ
βρίσκκεται η έννοια της
ευθύννης.
Ευθύ
ύνης
απένα
αντι στις επ
περχόμεννες γενιές, ώστε
ώ
να
μην
έχχουν
ευκαιρίες
λιγότεερες
από ότι η παρού
ύσα,
για την
τ
επιδίωξη των δικών τους
τ
στόχων και
οραμ
μάτων. Στο Συμβούλιο ΣΕΒ
Β για τη Βιώσ
σιμη
Ανάπ
πτυξη, θεωρούμε ότι η ευθύνη αυτή
υλοπ
ποιείται μέσω
ω της στάθμισης των 3
πυλώ
ώνων: της κοινωνικής συνοχής, της
περιβ
βαλλοντικής φροντίδας
φ
και της οικονομιικής
βιωσ
σιμότητας. Πρόκειται
Π
για
α μια δύσκκολη
άσκη
ηση γιατί προ
οϋποθέτει καλλόπιστο διάλο
ογο,
βασισ
σμένο σε γεγονότα
γ
κα
αι μια διάφανη
διαδιικασία που επιτρέπει στην κοινωνία
κ
να πά
άρει
αποφ
φάσεις συνολικκά.
Το Σ
Συμβούλιό μαςς επεξεργάζετται προτάσεις και
προω
ωθεί λύσεις σε
σ συγκεκριμένα προβλήματα
που αντιμετωπίζεει η χώρα κα
αι στα οποία
α η
κοινότητα
συμβάλει
επιχεειρηματική
με
υποδ
δομές,
τεχννογνωσία
κ
και
ανθρώπ
πινο
δυνα
αμικό. Η επίτευ
υξη των στόχω
ων της χώραςς για
τη διαχείριση
δ
των
ν αποβλήτωνν, η μείωση των
τ
εκπο
ομπών των αερίων που συντελούν στο
φαιννόμενο του θερ
ρμοκηπίου, η εξοικονόμηση και
η α
αποδοτική χρ
ρήση της εννέργειας με το
χαμη
ηλότερο κόστο
ος για τη βιο
ομηχανία και την
κοινω
ωνία αποτελού
ύν τους βασικο
ούς άξονες σττους
οποίο
ους εστιάζουμ
με τη δραστηριότητά μας. Και
πάνω
ω σε αυτούς τους άξονες θεωρούμε
θ
ότι θα
πρέπ
πει να αναδεεικνύουμε τιςς επιχειρηματτικές
ευκα
αιρίες που δημιουργούννται, ώστε να
υπερ
ρβούμε τα σημερινά
σ
προβλήματα και να
περά
άσουμε στη φάση
φ
της ανάπτυξης με όρ
ρους
αντα
αγωνιστικότητα
ας.
Ουσιασττικό
προα
απαιτούμενο είναι η κοινω
ωνική άδεια και
αποδ
δοχή λειτουργγίας της παρα
αγωγής, τα οπ
ποία
αποττελούν σημανττικό κίνητρο για παραγωγγικές
επεννδύσεις.
Στις άμεσες προτεεραιότητες του
υ Συμβουλίου μας
χουμε εντάξεει τρείς κύριιους
για το 2013, έχ
ό αυτούς αφορά
άξοννες δράσεις. Ο πρώτος από
στηνν ενεργειακή
ή στρατηγική της χώρ
ρας.
Πρόκκειται για ένα θέμα ιδιαίτερ
ρα σημαντικό για
την
στικότητα
τ
των
ελληνικκών
ανταγωνισ
υχές του οπο
οίου έχουμε ήδη
βιομηχανιών, πτυ
πτύξει στο παρελθόν και οι οποίες αφορ
ρούν
αναπ
στο εενεργειακό μίγ
γμα σε σχέση με τους εθνικ
κούς
στόχχους μείωσης εκπομπών
ε
αερ
ρίων θερμοκηπ
πίου
και εξοικονόμηση
ης ενέργειας. Στην τρέχου
υσα
οδο, συμμετέχουμε στη συζήτηση που
περίο

διεεξάγεται στηνν Ευρώπη σχετικά με την
ανα
αθεώρηση
ήματος
εμπ
πορίας
του
συστή
δικκαιωμάτων εκπ
πομπών και το
ου καταλόγου
υ των
βιο
ομηχανικών
δραστηριιοτήτων
που
ανττιμετωπίζουν
τον
κίνδ
δυνο
«διαρ
ρροής
άνθ
θρακα». Ο δεύτερος
δ
άξο
ονας δράσης μας
αφ
φορά στη διαχείριση
δ
τω
ων βιομηχαννικών
απο
οβλήτων, στα
α πλαίσια της διαβούλευση
ης για
τονν εθνικό σχεδ
διασμό διαχείίρισης αποβλή
ήτων.
Πέρ
ραν της ουσ
σιαστικότητας του θέματοςς από
τηνν άποψη της προστασίας του
τ
περιβάλλο
οντος,
ανα
αδεικνύονται και οι σημ
μαντικές ευκα
αιρίες
επιχειρηματικής
δραστηριόττητας
και
των
δύσεων που προκύπτουνν. Ως
συνναφών επενδ
τρίίτο κεντρικό άξονα
ά
έχουμε ορίσει το θέμα της
ριβαλλοντικής
δότησης
περ
αδειοδ
των
επιχειρήσεων.
Το
Συμβο
ούλιο
ασχολλείται
στηματικά μεε αυτό τα τελλευταία χρόνια και
συσ
έχεει συμβάλει σημαντικά
σ
σττον εκσυγχροννισμό
του
υ σχετικού νομοθετικού πλαισίου,
π
το ο
οποίο
όμω
ως
χρειάζετται ολοκλήρ
ρωση ώστε
να
εξυ
υπηρετεί τουςς περιβαλλονττικούς στόχους της
χώρας και να απ
ποτελεί σταθερό και προβλέέψιμο
αίσιο για τις επ
πιχειρηματικέςς επενδύσεις.
πλα
Η Ελλάδα διαθ
θέτει ένα εξα
αιρετικά σημα
αντικό
οικκολογικό, πεεριβαλλοντικό και πολιτιστικό
από
όθεμα. Η άσ
σκηση των παραγωγικώνν και
οικκονομικών γενικότερα δρασττηριοτήτων οφ
φείλει
να γίνεται με φροντίδα, έττσι ώστε να μην
οθηκεύεται ο περιβαλλονττικός, οικολο
ογικός
υπο
καιι πολιτιστικός πόρος της χώ
ώρας. Η διασφά
άλιση
τηςς κατάλληλης ποιότητας ζωή
ής για τους πο
ολίτες
είναι συνδεδεμέννη με τη βιομ
μηχανική ανάπ
πτυξη,
αι τη
τη συμμετοχή των νέων τεεχνολογιών κα
ηλοεπίδραση της
τ τεχνολογίας με
μεγγαλύτερη αλλη
τηνν κοινωνία, με
μ σεβασμό στη
σ
διαχείριση
η του
περ
ριβάλλοντος.
Η
απ
ποτελεσματικό
ότερη
χρη
ησιμοποίηση των
τ
φυσικών πόρων προσφέρει
οικκονομικά οφέλ
λη, όπως τη δημιουργία
δ
θέέσεων
απα
ασχόλησης κα
αι τη στήριξη
η της οικονο
ομικής
ανά
άπτυξης της χώρας,
χ
την απ
ποτελεσματικό
ότερη
προ
οστασία του περιβάλλοντος καθώς κα
αι τη
βελλτίωση
α
ανταγωνιστικότ
τητας
της
συγγκεκριμένων βιομηχανικών
β
κλάδων.
Το σύνθημα του
υ συνεδρίου σας για τη φετινή
φ
χρο
ονιά είναι «ο Άνθρωπος για
γ τον Άνθρω
ωπο».
Στη
ην Ελλάδα της οικονομ
μικής κρίσης που
βιώ
ώνουμε
τα
τ
τελευ
υταία
χρ
ρόνια,
ανττιλαμβανόμασ
στε ότι η κοινω
ωνική συνοχή είναι
πρω
ωταρχικός σττόχος όλων μας.
μ
Και αυτή
ή δεν
επιτυγχάνεται μόνο με δράσεις φιλανθρωπικού
ριεχομένου. Η απάντηση της
τ επιχειρημα
ατικής
περ
κοιινότητας είναιι η βιώσιμη ανάπτυξη,
α
η οποία,
ο
εξα
ασφαλίζοντας την κοινωνικκή συνοχή, μπορεί
να συμβάλει στη
ην ανθρώπινη ευημερία.
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«Η εθελο
οντική Ετ
ταιρική Κο
οινωνική Ευθύνη»
Παναγιώτης Γ. Δράκος
Δ
Πρ
ρόεδρος
Ένωση
Έ
Εισηγμένωνν Εταιρειών (ΕΝ.Ε
ΕΙΣ.ΕΤ.)

Η φετινή
φ
εκδήλω
ωση
της Capital Link για
Εταιρ
ρική
τηνν
Κοιννωνική Ευθύνη
έχειι βάλει ψηλά τον
πήχχη σε αυτό τον
τομ
μέα. Αναμφίβο
ολα,
η
εθελονττική
οσφορά
των
τ
προ
εταιρειών με τα
προγγράμματα ΕΚΕ
Ε που καταρτίίζουν αποδεικννύει
την ανθρώπινη διάσταση το
ους.
Αξίζει να
ρείες
σημεειωθεί ότι σχεδόν όλεες οι εταιρ
συνεεχίζουν τα προ
ογράμματα αυ
υτά, ανεξαρτήτως
της κερδοφορίας
κ
τ
τους!
αιότερα η κοινωνική ευθύννη των εταιρεειών
Παλα
βασιζόταν στα υποκειμενικά κριτήρια των
τ
θυντών. Τώρα
α οι εταιρείεςς οργανώνουν
ν τα
διευθ
προγγράμματα κο
οινωνικής ευθ
θύνης ώστε να
επιτύ
ύχουν το μέέγιστο όφελο
ος για όλα όσα
ό
θέλο
ουν να προσ
σφέρουν στιςς κοινωνίες στις
σ
οποίεες δραστηριοπ
ποιούνται. Η ύπαρξη όμως της
οργα
ανωμένης πρ
ροσπάθειας δεν
δ
αναιρεί τον
εθελλοντικό
χαρ
ρακτήρα
τ
των
εταιρικκών
προσ
σφορών. Πρ
ροσφέρουν γιατί θέλουν, όχι
γιατί υποχρεούντα
αι.
ο πλούσιο υλικό που μας
Διάβασα από το
α
στα θέματα που θα
διανεεμήθηκε ότι ανάμεσα
συζη
ητηθούν θα είναι και οι «νέέες τάσεις για
α τη
συγγγραφή απολογγισμού». Υπά
άρχει ένα σχέέδιο
Ευρω
ωπαϊκής Οδηγγίας που σκο
οπεύει να κά
άνει
υποχχρεωτική τηνν αναγραφή στις οικονομικές
κατα
αστάσεις
μ
μια
σειράςς
πρόσθεττων
πληρ
ροφοριών –γγια την ετα
αιρική κοινων
νική
ευθύ
ύνη, την περιιβαλλοντολογική πολιτική των
τ
εταιρ
ρειών, την εταιρική διακυβέρνηση, την
εφοδ
διαστική
αλ
λυσίδα
[φανντάζομαι
λό
όγω
Bang
gladesh], τηνν ηθική, την διαφθορά, την
βιώσ
σιμη ανάπτυξη– και η λίστα είναι μακρά...
μοιόμορφων κανόνων στις
σ
Η επιδίωξη ομ
φορές των εταιρειών είναι αναμφίβολα
αναφ
χρήσ
σιμη για το επενδυτικό
ε
κο
οινό. Και η μεν
ομοιο
ομορφία μπο
ορεί να είνα
αι χρήσιμη για
ορισμένα από τα
τ
θέματα αυτά, αλλά η
Ε
Οδ
δηγία για όλα
α τα
υποχχρέωση από Ευρωπαϊκή
θέμα
ατα είναι κάτι άλλο.
ά
ρίζω ότι, αν
νάμεσα σε άλλα,
ά
υπάρχχουν
Γνωρ
σκέψ
ψεις στην Ελλλάδα και σττην Ευρώπη για
υποχχρεωτική αναγγραφή των πρ
ρακτικών ΕΚΕ από
α
τις εεταιρείες ενόςς μεγέθους κα
αι πάνω. Σε ένα
σχέδ
διο Ευρωπαϊκ
κής Οδηγίας αναγράφεταιι ο

00 απασχολου
υμένων και κύ
ύκλος
αριιθμός των 50
εργγασιών άνω των € 40 εκατομμυρίων. Εάν
τελλικά υιοθετηθεεί η Οδηγία με αυτά τα όρ
ρια θα
αφ
φορά αρκετές Ελληνικές εισ
σηγμένες εταιρείες
αλλλά και χιλιάδεςς Ευρωπαϊκές.
ν κατανοήσω την νοοτρ
ροπία
Δυσκολεύομαι να
μιουργίας καν
νόνων υποχρ
ρεωτικής έγγρ
ραφης
δημ
ανα
αφοράς για εθελοντικές
ε
προσφορές.
π
Σεε μια
επο
οχή που οι ετα
αιρείες αγωνίζο
ονται για επιβίωση,
ιδίω
ως οι μικρότερ
ρες, το θέμα αυτό
α
μοιάζει σα
αν να
είναι, τουλάχισ
στον άκαιρο.
Εάν μάλιστα
οχρεωθούν να
α δώσουν έγγραφη αναφορ
ρά και
υπο
μικκρότερες εταιρείες, τότε θα
θ αναθέσου
υν σε
εξω
ωτερικούς συ
υνεργάτες να
α συντάξουν ένα
υπο
οθετικό κείμεν
νο, γεγονός που θα υποβαθ
θμίσει
τονν θεσμό τηςς ΕΚΕ στα μάτια
μ
του κο
οινού,
προ
οκαλώντας μεεγάλη ζημιά σε
σ αυτούς που
υ τον
σέβ
βονται και τιμ
μούν την υπο
ογραφή τους. Με
τονν πρόσθετο κίνδυνο να δημιουργηθείί νέα
ανεεπιθύμητη γραφειοκρατία
γ
α, Ελληνική και
Ευρ
ρωπαϊκή, για τον
τ έλεγχο τω
ων αναγραφομ
μένων
στιις εκθέσεις.
Καττά την άποψή μου, οι ετταιρείες που έέχουν
ανεεπτυγμένο αίσθημα
α
της ΕΚΕ σκέπττονται
πρω
ωτίστως και ειλικρινά
ε
την ευθύνη
ε
τους έναντι
έ
τηςς κοινωνίας μέσα στηνν οποία δρ
ρουν.
Πρ
ροσφέρουν στο
ον κόσμο που
υ τις περιβάλλλει και
απο
οτελούν μια ηθική
η
κοινωνικκή δύναμη μεγγάλης
πνο
οής. Δεν σκέέπτονται αποκκλειστικά ούττε τα
κεφ
φάλαια που θα
α αντλήσουν, ούτε την τιμή της
μεττοχής τους.
κ
η
Δυστυχώςς υπάρχει και
λαθ
θεμένη αντίλη
ηψη πως καθ
θετί που κάνεει μια
ετα
αιρεία γίνεται με μόνο γνώ
ώμονα το κέρδος,
είτεε για αυξημέννο τζίρο είτε για να ωθήσεει την
χρη
ηματιστηριακή
ή τιμή της μεττοχής της προ
ος τα
πάννω. Η πληθώ
ώρα δραστηριο
οτήτων κοινω
ωνικής
ευθ
θύνης που επιδεικνύουν τό
όσες μη εισηγμένες
ετα
αιρείες της στεριάς και της θάλα
ασσας
απο
οδεικνύουν ότι
ό
η ΕΚΕ είναι κάτι πολύ
μεγγαλύτερο και σοβαρότερο από τον τζίρ
ρο και
τα χρηματιστηρ
ριακά κέρδη. Αν οι εταιρείες
ά αυτά, δενν θα
σκεεπτόντουσαν αποκλειστικά
είχαμε τόσα παρ
ραδείγματα προγραμμάτωνν ΕΚΕ
υ συνεχίζοντα
αι ακόμα, εν μέσω μιας περιόδου
που
που
υ δοκιμάζει τη
ην χώρα μας …
άρχουν μερικκά πράγματα
α στην ζωή των
Υπά
ανθ
θρώπων και π
προφανώς και των εταιρειώνν που
τα κάνεις όχι επειδή προσδοκάς κά
άποιο
τ θέλεις. Και
Κ
η
ανττάλλαγμα αλλλά επειδή το
συννεισφορά στους συνανθρώπ
πους μας μέσω
ω της
οργγανωμένης εταιρικής κοινωννικής ευθύνηςς είναι
ένα
α από αυτά…
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«Ετα
αιρική Κοιινωνική Ευθύνη κα
αι Επενδυτ
τικά Κεφά
άλαια
στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
Μάρω Βασ
ασιλικού
Γενική Διευθ
θύντρια
Ένωσ
ωση Θεσμικών Επεννδυτών

Η Ετα
αιρική Κοινων
νική
Ευθύννη, εδώ και λίγα
λ
χρόνια
α, έχει αρχίσει να
κάνει
αισθητή
τη
υσία της και μέέσω
παρου
Επενδ
δυτικών
Κεφαλαίων
σε
αρκεετές
χώρεςς της Ευρωπαϊϊκής
Ένωση
ης, με διάφο
ορες
μορφ
φές και ονοματολογίες: social investing,
susta
ainable
and
investing,
responsiible
micro
ofinance,
im
mpact
invessting
αλλά
η
γενικκότερη αποδεεκτή ονοματο
ολογία τους είναι
ε
Resp
ponsible Invesstment Funds (RI).
(
στοιχεία του 2010, τα οπ
ποία είναι τα πιο
Με σ
πρόσ
σφατα διαθέσ
σιμα από κο
οινή μελέτη της
KPMG
G και της ALFI, τα RI Κεφάλλαια
αντισ
στοιχούν στο
ο 1,6% του ενεργητικού της
Ευρω
ωπαϊκής αγορ
ράς με € 129,5 δις. υπό
διαχεείριση. Οι 3 χώρες
χ
που σα
αφώς ξεχωρίζζουν
είναι το Λουξεμβο
ούργο με 28%
%, η Γαλλία 17%
1
και ττο Βέλγιο με 8%.
Από θεματική σκοπιά, οι 4 δημοφιλέστεερες
ηγορίες αφορο
ούν τις Κλιματτικές Αλλαγές,, τις
κατη
Αναννεώσιμες Πηγέές Ενέργειας, το Περιβάλλο
ον &
Οικολογία και το Διοξείδιο
Δ
του Άνθρακα
Ά
& Νεερό,
ώς οι Διαχειρισ
στές θεωρούνν ότι, οι εταιρ
ρείες
καθώ
οι ο
οποίες δραστη
ηριοποιούνται στους κλάδ
δους
αυτο
ούς θα αναπτυ
υχθούν με στα
αθερό ρυθμό ενώ,
ε
εν αντιθέσει,
α
όσ
σες δεν είναιι περιβαλλονττικά
ευαίσ
σθητες, θα αντιμετωπίσο
ουν ολοένα και
αυξα
ανόμενα πρόσ
στιμα και φόρο
ους επιπλέον της
σχεττικής κακής φή
ήμης (reputatio
on risk).
αι ο
Από τη κοινωνική σκοπιά το miccrofinance είνα
ντρίζει το ενδιαφέρον
ε
των
τ
τομέέας που κεν
θεσμ
μικών επενδυτών, με περ
ρίπου 80 τέττοια
επεννδυτικά κεφάλαια στην ΕΕ
Ε και €5 δις.
ενεργητικά υπό δια
αχείριση.
ρόν,
Αν κκαι περιορισμέένης έκτασης προς το παρ
στηνν μικρή κατηγορία των «Eth
hics Funds» είναι
ε
ενδια
αφέρον να σημειώσουμε
σ
το €1 δις. υπό
διαχεείριση σε «faith-based» κεεφάλαια τα οπ
ποία
ακολλουθούν τους νόμους της Σα
αρία.
Κεφαλαίων που
Ε
Ο κκλάδος των Επενδυτικών
επεννδύουν βάσει κριτηρίων
κ
Εταιρικής Κοινωνιικής
Ευθύ
ύνης είναι προ
οφανώς πολύ μικρός
μ
ακόμα στο
σύνο
ολο
της
Ευρωπαϊκής
των
τ
Αγοράς
Επεννδυτικών Κεφ
φαλαίων. Κιννείται πρωτίσ
στως

βάσ
σει
εντολώνν
διαχείρισης
ανεξαρττήτων
χαρ
ρτοφυλακίων αλλά και μέσ
σω της διαχείρισης
απο
οθεματικών
επαγγελμα
ατικών
ταμ
μείων
συνντάξεων (pen
nsion funds) και αποθεματτικών
ασφ
φαλιστικών ετταιρειών.
σή του επίση
ης είναι σε πολύ
Η χαρτογράφησ
κ
υπάρχεει πληθώρα μιικρών
αρχχικό στάδιο καθώς
τέττοιων επενδυττικών σχημάττων τα οποία είναι
όμω
ως αρκετά διαφοροποιημ
δ
μένα μεταξύ τους
ώσ
στε να μπορείί να εξαχθεί κλαδική
κ
μελέττη με
επεεξεργάσιμα σττοιχεία.
από
Όμ
μως
υπάρχο
ουν
ήδη
μ
μία
σειρά
επα
αγγελματικές ενώσεις
ε
και ετταιρείες μελετώ
ών σε
εθννικό και ευ
υρωπαϊκό επ
πίπεδο οι οποίες
ο
δρα
αστηριοποιούν
νται
στον
κλάδο
των
Επεενδυτικών Κεεφαλαίων Ετα
αιρικής Κοινω
ωνικής
Ευθ
θύνης, όπως το
τ Eurosif (European Sustainable
Invvestment Foru
um), η Finessti (θυγατρική
ή του
Χρηματιστηρίου
του
Λου
υξεμβούργου),,
η
XFLAG που προωθεί
π
το microfinance
m
(MiVsLUX
Miccrofinance Invvestment Vehiccles) και τον κλάδο
κ
του
υ Περιβάλλονντος (EIVs Enviroment-Re
E
elated
Invvestment Vehicles).
α την περαιτέέρω ανάπτυξξη του ευρύττερου
Για
κλά
άδου των Επεενδυτικών Κεφαλαίων Εταιιρικής
Κοινωνικής Ευθ
θύνης θα πρ
ρέπει οι ίδιο
οι οι
αχειριστές (assset managers) να εξειδικεύ
ύσουν
δια
καιι να έχουν περισσότερη
η διαφάνεια στις
ανττίστοιχες επεν
νδυτικές τουςς στρατηγικές,, στα
σχεετικά επενδυττικά προϊόντα
α καθώς και στη
στα
ατιστική πληρο
οφόρηση.
α πρέπει να
ν
θεσμοθεετηθεί
Παράλληλα θα
αρμονισμένη ονοματολογία
α έτσι ώστεε τα
ενα
προ
οϊόντα αυτά να είναι ευ
υκόλως καταννοητά
στο
ους επενδυτές οι οποίοι θα
θ μπορούν ννα τα
επιλέξουν με πλη
ηρέστερη γνώση.
Ε θα
Οι επαγγελματικέές ενώσεις στις χώρες της ΕΕ
ν στην καθιέρωση
πρέέπει αφενός να επιμείνουν
ομο
ογενοποιημένη
ης ονοματολο
ογίας αλλά κα
αι να
ενθ
θαρρύνουν τα
α μέλη τους προς καθεσ
στώτα
μεγγαλύτερης
και
παρ
ροχής
διαφάνειας
στα
ατιστικών μεγεεθών.
Τα επενδυτικά Κεφάλαια Ετα
αιρικής Κοινω
ωνικής
θύνης από niche
n
προϊόν προς το πα
αρόν,
Ευθ
ανα
αμένεται να έχουν εξέλιξη στα επό
όμενα
χρό
όνια.
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Ο ρόλος της
τ ΕΚΕ στην
σ
ανάκ
κτηση της
ς εμπιστοσ
σύνης των
ν πολιτών
ν»
«Ο

Κυριάκος Μητσ
σοτάκης
Βουλευτή
ής της ΝΔ στη Β’ Αθηνών
Α

Η διενέργεια του 3ου Ετήσιου
Συνεεδρίου
Εταιρικκής
Κοιννωνικής Ευθύνης από την
τ
Capiital Link είίναι εξαιρεττικά
επίκκαιρη. Παρά το γεγονός ότι
υν
ήδη
έχου
αρχίσει
να
διαφ
φαίνονται κά
άποια σημάδ
δια
αντιστροφής του κλίματος για
την ελληνική οικονομία, η
βαθεειά κρίση
την οπο
οία
βιώννουμε έχει ακόμα αρκεετό
δρόμ
μο μέχρι να
ν
ξεπερασ
στεί
ορισ
στικά. Σε μίία περίοδο λοιπόν που οι
συνέέπειές της για
α το μεγαλύττερο μέρος των
τ
πολιιτών είναι πο
ολύ σημαντιικές, η εταιρ
ρική
κοιννωνική ευθύνη αποτελεεί ένα χρήσ
σιμο
εργα
αλείο ανακ
κούφισης της
τ
κοινωνίας.
Ακόμ
μα περισσόττερο, σε μία εποχή που έχει
έ
κλοννιστεί η εμπ
πιστοσύνη τω
ων πολιτών σε
θεσμ
μούς, στην πολιτική ακόμα
α
και στις
σ
επιχειρήσεις ο ρόλος τη
ης ΕΚΕ σττην
ε
ς των Ελλήν
νων
ανάκκτηση της εμπιστοσύνης
ειδικκά απέναντι στην επιχεειρηματικότη
ητα,
είναι κατά την γν
νώμη μου κο
ομβικός.
Ελλάδα έχει μακρά παρά
άδοση εθνικ
κών
Η Ε
ευερ
ργετών οι οποίοι,
ο
σε εξξίσου δύσκο
ολες
εποχχές, άφησανν ανεξίτηλο το
τ στίγμα το
ους
με έέργα και δω
ωρεές που είναι ζωντα
ανές
μέχρ
ρι σήμερα. Ζητούμενο τώρα είναι να
περά
άσουμε από
ό την εποχή
ή των εθνικ
κών
ευερ
ργετών στη
ην εποχή της εταιρικής
υπευ
υθυνότητας. Η ανάπτυξη
η και διείσδυ
υση
της ΕΚΕ στη
ην κοινωνία είναι μια
υδιάσταση διαδικασία
δ
που απαιτεί την
τ
πολυ
ενερ
ργό συμμεετοχή επιχεειρήσεων, μη
κυβεερνητικών οργανώσεων,
ο
, κυβερνήσεεων
και φ
φυσικά των ίδιων των πο
ολιτών. Η χώ
ώρα
μας τα τελευταία χρόνια έχχει μπει για τα
καλά
ά στο διεθ
θνή χάρτη της εταιρικής
υπευ
υθυνότητας με ορατά αποτελέσμα
ατα
μέσα
α από την προώθηση πρωτοβουλλιών
που σήμερα είνα
αι περισσότερο απαραίτη
ητες
από ποτέ. Τα αποτελέσμα
ατα σε μεριικές
περιπτώσεις είνα
αι πράγματι εντυπωσιακά,
ε
,

είμαστε όμ
μως ακόμα στην
αρχή
μ
μιας
μα
ακράς
διαδρομής. Στόχος των
πρωτοβουλλιών ΕΚΕ από
πλευράς τω
ων επιχειρήσ
σεων
πρέπει να είναι αφενό
ός η
διαχρονικόττητα
και
αφετέρου
η
πρακκτική
αποτελεσμα
ατικότητά τους
προς τουςς πολίτες που
σήμερα δοκιμάζονται.
δ
. Η
κρίση άλλω
ωστε είναι κα
αι μία
ευκαιρία
αφ
φύπνισης
και
αλλλαγής
νοο
οτροπίας για
γ
τις επιχχειρήσεις, όπως
ό
άλλλωστε είναι κατεξοχήν για το πολλιτικό
σύ
ύστημα. Ότα
αν κλονίζεται η εμπιστοσ
σύνη
τηςς κοινωνίας σχεδόν απέέναντι σε όλους
ό
του
υς θεσμού
ύς, αποτελεεί καθήκονν η
αναστροφή αυτού
α
του
υ κλίματος με
υγκεκριμένες πρωτοβουλίίες. Οι απευθ
θείας
συ
χορηγίες επιχ
χειρήσεων για
γ
κοινωφ
φελείς
σκκοπούς αλλλά και η ενσωμάττωση
βέλλτιστων πρα
ακτικών σε διαδικασίεςς και
πρ
ροϊόντα τους είναι τα σημαντικό
ότερα
εργγαλεία που μπορούν να κάνουν την
δια
αφορά.
έχουν κάνειι ένα
ε
Οι ελληνικές επιχειρήσεις
καλλό ξεκίνημα τα τελευταία
α χρόνια και είμαι
αισ
σιόδοξος ότιι το επόμεννο διάστημα
α θα
ενττείνουν τις προσπάθειες
π
τους. Η κοιννωνία
το χρειάζεται και το πο
ολιτικό σύσττημα
οφ
φείλει κι αυττό να τις υποστηρίξει όπου
ό
χρειάζεται. Το Συνέδριο του
τ
Capital Link
ώς σε αυτή τη
τ κρίσιμη εποχή
έρχχεται ακριβώ
για
α τη χώρα και τις επιχ
χειρήσεις για
α να
αποδείξει ότι η κρίση είναι ευκκαιρία
αλλληλεγγύης και
κ προσφοράς. Γι’ αυττό ο
ρόλος της Ετα
αιρικής Κοιννωνικής Ευθ
θύνης
πρ
ρέπει τώρα περισσότερο
ο από ποτέέ να
αναβαθμιστεί και
κ να γίνει πιο καθορισττικός
και αποτελεσματικός συμβάλλοντας και
φή του γενικκότερου κλίμ
ματος
στην αναστροφ
δυσπιστίας τωνν πολιτών.
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ôç äõóôõ÷ßá ôùí óõíáíèñþðùí µáò,
æþíôáò áíÜµåóá óå áíèñþðéíåò õðÜñîåéò,
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MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CENTER, A WORLD
LEADER IN THE RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER AND
ALLIED DISEASES, HAS LAUNCHED THE FIRST US GENE-THERAPY
CLINICAL TRIAL FOR THALASSEMIA.
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) in New York City is evaluating a new
gene therapy for patients with the inherited blood disorder beta (β)-thalassemia. The
clinical trial, which opened in July 2012, could offer hope of a cure for patients with this
severe blood disease, as well as related conditions such as sickle cell disease.
β-thalassemia is found in people of
Mediterranean, Asian, and African descent. It
is characterized by the inability of red blood
cells to make a protein called β-globin. The
current treatment for β-thalassemia is a
lifetime of regular red blood cell transfusions,
which are lifesaving but fraught with serious
complications. Bone marrow or stem cell
transplants can offer a cure, but more than
three-quarters of patients are unable to find a
matched donor.
The trial, which continues to enroll patients,
is led by Farid Boulad, MD, a pediatric
hematologist-oncologist
and
transplant
specialist, together with Michel Sadelain, MD,
PhD, who leads MSKCC’s Center for Cell
Engineering, and Isabelle Rivière, PhD,
Director of Memorial Sloan-Kettering’s Cell
Therapy & Cell Engineering Facility .

Top: Memorial Sloan-Kettering’s Michel Sadelain, MD, PhD, and
Isabelle Riviere, PhD. Bottom: Farid Boulad, MD.

Philanthropic support is critical to the continued progress of this research which
could have a profound impact on the lives of Thalassemi a sufferers worldwide. For
more information about the study and how you can help, please email
corporations@mskcc.org.

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ

“Η Συνεργασία είναι Αρετή”

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

www.desfa.gr

Μ

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

3rd Capital Link CSSR in Greece Forum 20133
«Η
« συμβο
ολή της ΕΚΕ στην αειφόρο
α
α
ανάπτυξη
η:
το περιβάλλο
π
ον ως μοχ
χλός ανάπτυξης της
ς οικονομ
μίας»
Φώτης Κουρμ
μούσης
Πρ
ρόεδρος
Ένωση Πτυχιούχων Περιβ
βαλλοντολόγων Ελλάδας
Ελ
Advisor UNEP
U
FI

Πρόσφα
ατα γιορτάσ
σαμε
την
5η
Ιουννίου
σμια Ημέρα για
α το
Παγκόσ
Περιβάλλλον. Κατά την
ημέρα αυτή
α
ακούστη
ηκαν
διάφορα
α
μηνύμα
ατα,
όπως ότι πρέπει να
σουμε
φροντίσ
το
περιβ
βάλλον, ώστεε να μην κατταστρέψουμε τη
φύση
η. Αυτό που δεν ακούμε συχνά
σ
είναι όττι η
φύση
η και η χλωρ
ρίδα και η παννίδα υπήρξαν για
εκαττομμύρια χρόννια, χωρίς τον άνθρωπο στη γη.
Και ότι ο άνθρ
ρωπος με τις
τ
πράξεις του
αστικά καθισττά τη φύση «αφιλόξενη» για
ουσια
τον άνθρωπο. Για
α παράδειγμα,, μια ρυπασμ
μένη
η, δεν βλάπττει μόνο τη χλωρίδα
χ
και την
λίμνη
πανίδ
δα, αλλά βλάπ
πτει κυρίως το
ον άνθρωπο, που
δεν μπορεί να έχ
χει πόσιμο νερ
ρό. Πολύ σωστά
όν θέτουν οιι διοργανωτέςς του συνεδρ
ρίου
λοιπό
3rd CSR in Gree
ece Forum, ότι
ό ο άνθρω
ωπος
πει να φροντίσ
σει για τον άννθρωπο, αφο
ού ο
πρέπ
άνθρ
ρωπος τελικά βλάπτει τον άνθρωπο. Κα
αι η
προσ
στασία του πεεριβάλλοντος, που είναι και το
μήνυ
υμα της εποχής, τελικά αποσκοπεί στην
σ
προσ
στασία του ανθ
θρώπου.
Ο άννθρωπος, ως άτομο,
ά
για να προστατεύσεει το
περιβ
βάλλον, πρέπει να φροντίζζει να μην υπ
περκατα
αναλώνει
φυ
υσικούς
πόρους
και
να
διαχεειρίζεται ορθ
θά τα απόβλητα του. Ο
άνθρ
ρωπος, ως κοιν
νωνία, για να προστατεύσεει το
περιβ
βάλλον, πρέπεει να κάνει και κάτι παραπά
άνω.
Πρέπ
πει να αξιοποιιήσει το περιβ
βάλλον ως μο
οχλό
ανάπ
πτυξης, εντάσ
σσοντας την περιβαλλονττική
προσ
στασία στις οικονομικές δραστηριότηττες.
Αυτό
ός ο συνδ
δυασμός τω
ων οικονομικ
κών,
κοινω
ωνικών και περιβαλλοντικώνν θεμάτων οδη
ηγεί
στηνν αειφόρο ανάπτυξη,
α
δηλαδή αυτή την
ανάπ
πτυξη που επιττρέπει στις επ
πόμενες γενιέςς να
μπορ
ρούν
να
αναπτυχθούνν
και
αυττές,
καλύ
ύπτοντας τις δικές τους ανάγγκες.
Συνεεπώς η αειφ
φόρος ανάπτυξη της χώ
ώρας
απαιττεί επιχειρημ
ματικές δρασ
στηριότητες που
αξιοπ
ποιούν το περιβάλλον, όπωςς:
•
ώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠ
ΠΕ)
Οι ανανεώ
Η ανακύκ
κλωση υλικών
•
Τα φιλικά
ά στο περιβάλλλον προϊόντα και
•
ρεσίες.
υπηρ
Οι επ
πιχειρήσεις λο
οιπόν μπορούνν να συμβάλλλουν
στηνν προστασία του περιβά
άλλοντος μεε 2
παρά
άλληλους τρόπ
πους:
•
με
ο
ορθή
δια
αχείριση
των
τ
βαλλοντικών τους
τ
επιπτώσεεων (π.χ. μείω
ωση
περιβ
κατα
ανάλωσης φυ
υσικών πόρω
ων, ανακύκλω
ωση
υλικώ
ών, υιοθέτηση
η ΑΠΕ κλπ)

•
με προ
οώθηση πράσινων προϊόνντων,
έτσ
σι ώστε να πρ
ροστατεύεται το
τ περιβάλλονν από
του
υς χρήστες / καταναλωτέές των προϊό
όντων
του
υς.
Τέττοια πράσινα προϊόντα πρ
ροωθούνται συχνά
σ
στο
ο πλαίσιο τηςς Εταιρικής Κο
οινωνικής Ευθ
θύνης
(ΕΚ
ΚΕ),
έτσι
ώστε
οι
επιχειρήσεις
να
απο
οδεικνύουν ότι αποτελλούν υπεύθυ
υνους
ετα
αιρικούς πολίττες. Ωστόσο μέχρι σήμερα
α, τα
πρά
άσινα προϊόνττα προωθούντται σε περιορισ
σμένο
φάσμα και σττοχεύουν σε ένα μικρό
ό και
αισθητοποιημέένο κοινό, το οποίο τα
ευα
κατταναλώνει ως
ω
«είδη πολυτελείας».. Οι
επιχειρήσεις πρ
ρέπει να στο
οχεύσουν στο
ο να
α προϊόντα ως
κατταστήσουν τα πράσινα
συμβατικά προϊό
όντα που να απευθύνονται στο
ρύ καταναλωττικό κοινό. Έτσ
σι θα επιτυγχά
άνεται
ευρ
η προστασία
π
του περιβάλλονντος μέσα από
ό την
παρ
ραγωγική δρα
αστηριότητα μιας επιχείρηση
ης και
τηνν καταναλωτικκή δράση τωνν πολιτών. Συννεπώς
η ενσωμάτωση της ΕΚΕ σττην επιχειρημ
ματική
αστηριότητα, με την υιο
οθέτηση πράσ
σινων
δρα
πρα
ακτικών, οδ
δηγεί τελικά στην αειφόρο
ανά
άπτυξη της επιχείρησης
ε
κ απώτερα στην
και
αειφόρο ανάπττυξη της χώρας,
χ
αφού
ύ οι
οτελούν την κινητήρια δύ
ύναμη
επιχειρήσεις απο
τηςς οικονομίας.
Για
α παράδειγμα
α, σε Ευρωπαϊκό επίπεδ
δο η
συμβολή των μονάδων αννακύκλωσης στην
οντας
οικκονομία είναι πολύ σημανντική λαμβάνο
υπό
όψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων
ε
στον
κλά
άδο της ανακύκλωσης αυ
υξανόταν στα
αθερά
καττά ~7% ανά έτος, κατά το
τ διάστημα 2
2000200
07 (Πηγή: European
E
Envvironment Agency,
Report on Earnings, jobs an
nd innovation: the
e of recycling
g in a green
n economy, 2011,
2
role
Cha
apter 2.1). Ιδ
δίως στην Ελλάδα που σήμεερα η
ανεεργία αναδεεικνύεται ωςς ένα από τα
σημαντικότερα
οικονομικά
ωνικά
και
κοινω
οβλήματα, η προστασία του περιβάλλο
οντος,
προ
δενν θα έπρεπε να αντιμετω
ωπίζεται μόνο
ο για
λόγγους διάσωσ
σης της φύσης,
φ
αλλά να
αξιοποιείται για λόγους
λ
διάσωσ
σης της οικοννομίας
καιι της κοινωνίαςς.
Η δ
διεθνής οικοννομική κρίση απέδειξε
α
περίττρανα
ότι τα αναπτυξιιακά μοντέλα του παρελθό
όντος
υξιακό
απέέτυχαν. Απαιττείται πλέον έννα νέο αναπτυ
μονντέλο, το οποίο να αξιοποιεεί το περιβάλλο
ον ως
μοχχλό ανάπτυξη
ης της οικονομ
μίας, με σκοπό
ό την
επίτευξη αειφόρ
ρου ανάπτυξη
ης. Στο νέο αυτό
έ
πρωτεεύουσα θέση
η οι
μονντέλο θα έχουν
επιχειρήσεις, οι οποίες
ο
υιοθετο
ούν πρακτικέςς ΕΚΕ
ην
επιχειρη
ηματική
το
ους
στρατη
ηγική,
στη
συμβάλλοντας και
κ αυτές παράλληλα στη δική
υς αειφόρο αν
νάπτυξη.
του
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«Ο
Ο ρόλος τω
ων δημόσ
σιων ραδιο
οτηλεοράσ
σεων στη
ην Εταιρικ
κή Κοινων
νική
Ευθύνη»
»
Περικλής Βασιλό
όπουλος
Υπεύθυνο
νος Εταιρικής Κοινω
ωνικής Ευθύνης ΕΡΤ
ΕΡ Α.Ε.
Αντιπρό
όεδρος Ένωση Πο
ολιτών για τη Παρέέμβαση

Ο ρόλοςς των ΜΜΕ και
ιδίως
διοτων
ραδ
μών
τηλεοπτικκών οργανισμ
στην
π
προώθηση
της
Εταιρικήςς
Κοινωνιικής
Ευθύνης
και
του
σμού είναι εξαιε
Εθελοντισ
ρετικκά σημαντικό
ός και προβλλέπεται να γίνει
γ
πολυ
υεπίπεδος και οριακά καθοριστικός. Ζώνντας
στηνν εποχή του Καπιταλισμού της
τ Δημοσιότη
ητας
και της Κοινωννίας της Γνώσης τα ΜΜΕ
Μ
βρίσκονται στον κορμό του κυκλοφοριακού
σ
κο
οινωνιών. Καννένα
συσττήματος των σύγχρονων
επιμέέρους υποσύ
ύστημα της κοινωνίας δεν
μπορ
ρεί να λειτουργήσει ομαλλά χωρίς αυ
υτά.
Ακόμ
μα
και
σε
απ
πόμακρες
και
παγκκοσμιοποιημέννες χρηματοπιιστωτικές αγο
ορές
χρειά
άζονται την πληροφοριακή
ή «πρώτη ύλλη»
των ΜΜΕ για να
α ενεργοποιή
ήσουν τους ημιη
οματοποιημένο
ους
δείκτες
τους.
Α
Αυτό
αυτο
σημα
αίνει ότι σήμεερα περισσόττερο από ποττέ ο
παρα
αδοσιακός ρόλος
ρ
των ΜΜΕ και της
δημο
οσιογραφίας που
π
είναι η αμερόληπτη και
πολύ
ύπλευρη αποττύπωση των γεγονότων
γ
πρέέπει
επειγγόντως να πλ
λαισιωθεί από
ό τις αρχές της
Κοινω
ωνικής Ευθύν
νης, κοινωνικής προσφοράς και
της ενδυνάμωσης
ε
του ατόμου/ πολίτη. Αυτέές οι
νέες αρχές που αναδεικνύοντα
α
αι γοργά –αν και
θετικάστο
ο
εσωτερικό
ό
των
υπ
περαντιθ
νεωττερικών κοινωνιών οφείλλουν να μπουν
βαθιά
ά στο DNA των ΜΜΕ και όλων των
τ
επιχεειρήσεων
Τ
Τύπου.
Ρόλο
ο
πρωτοπόρου
καλο
ούνται
να
παίξουν
σιες
οι
Δημόσ
Ραδιο
οτηλεοράσεις
ηματοδοτούμεενες
που
χρη
κυρίω
ως από την ίδ
δια την κοινωννία διαμέσου του
αντα
αποδοτικού
τέλους
είνα
αι
κατασταττικά
ταγμ
μένες να πρ
ροωθούν το γενικό δημό
όσιο
συμφ
φέρον και τις νέες ιδ
δέες υπέρ μια
πλου
υραλιστικής Δημοκρατίας.
Δ
Τον ρόλο αυτό
σταδ
διακά αναλαμβάνουν αρ
ρκετές δημόσ
σιες
ραδιο
οτηλεοράσεις στην Ευρώπη
η όπως το BBC
C, Η
France Televisionss, αλλά και η ΕΡΤ που από
ό το
6 υιοθέτησε έν
να εκτεταμένο
ο πρόγραμμα ΕΚΕ
Ε
2006
ενώ πλέον σαφείς δεσμευτικές διατυπώσ
σεις
αι τα κείμενα και οι αποφάσ
σεις
περιλλαμβάνουν κα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ε
που
υ απαιτούν πλλέον
ό
τις μεγάλ
λες επιχειρήσεεις να βελτιώννουν
απ όλες
συνεεχώς «τον αν
ντίκτυπο των δραστηριοτήττων
τουςς στην κοινωνία».
και
Βεβα
αίως μερικές πρόσφατες πρωτοφανείς
π
αψυχχολόγητες
ενέργειες
της
ελληνιικής
κυβέέρνησης με την απόφασ
ση της «ολιικής
εξαφ
φάνισης» της ΕΡΤ αποδεικννύουν ότι συ
υχνά
στηνν χώρα μας κάνουμε
κ
άλματτα προς τα πίσω
π
στηνν προνεωτερικκή εποχή, το
ο λιγότερο στην
σ
δεκα
αετία του ’8
80. Αν και ελπίζω ότι θα

υχραιμότερη λογική
λ
επικρατήσει συντόμως μια ψυ
υ θα οδηγή
ήσει σε μια συναινετική
ή και
που
ουσ
σιαστική μετα
αρρύθμιση τη
ης ΕΡΤ αισθάννομαι
κάπ
πως περίεργα
α όταν μιλά
άω για ιδέεςς και
πρα
ακτικές του 21ου αιώνα σε μια χώρα που δεν
έχεει ακόμη επιλύ
ύσει στοιχειώδ
δη προβλήματα
α του
20ο
ου. Εν πάση περιπτώσει τα
α μπρος-πίσω είναι
βασ
σικό χαρακτηρ
ριστικό της ταραχώδους ισττορίας
μαςς ως χώρας πο
ου σε λίγα χρό
όνια φτάνει τα
α 200
χρό
όνια της ανεξα
αρτησίας της. Ο ρόλος των ΜΜΕ
καιι ιδίως όπως είπα των δημ
μόσιων ΜΜΕ στην
προ
οώθηση του Εθελοντισμού και της ΕΚΕ είναι
τριπλός.
ή αποτίμηση
η των
α) Η ανάδειξη και η κριτική
άσεων
ΕΚΕ
Ε
και
Εθελοντισμού
που
δρά
ανα
απτύσσονται
νωνία
και
στην
κοιν
τον
επιχειρηματικό
τομέα.
ρονες
Στις
σύγχρ
σμένες κοινωνίίες τα
πολλύπλοκες και κατακερματισ
ΜΜ
ΜΕ δρουν ως ενοποιηττικός παράγο
οντας
δυνναμώνοντας την
τ
Δημόσια Αξία
Α
(Public Value)
V
τωνν θετικών δράσεων
δ
και ανεβάζοντας το
κόσ
στος της αρνητικής συμπεεριφοράς (Neg
gative
Image). Ο κρίσ
σιμος αυτός ρόλος των ΜΜΕ
αιτεί την ύπαρξη
ύ
ισχυ
υρών εσωτερ
ρικών
απα
μηχχανισμών ελέέγχου και δεο
οντολογίας και την
εξω
ωτερική εποπττεία από Ανεξά
άρτητες Αρχέςς.
β)
Ο
πολλαπλασιαστικός
και
κιν
νητοποιητικό
ός ρόλος των
ν ΜΜΕ συνίσ
σταται
στη
ην (συν)διοργγάνωση με άλλλους κοινωννικούς
φο
ορείς (ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις κα)
μεγγάλων Επικοιννωνιακών Εκσττρατειών υπέρ
ρ του
Δημοσίου Συμφέέροντος.
κοινω
ωνικής
Παραδείγματα.
Εκστρατεείες
συντονισμός συνεισφοράς των
αλλληλεγγύης (σ
πολλιτών σε τρ
ρόφιμα, ρούχ
χα, φάρμακα
α για
ευά
άλωτες, ευπαθείς ομάδες τα παιδιά και την
κατταπολέμηση της
τ φτώχειας), εκστρατείες υπέρ
τηςς δημόσιας υγείας και την φιλανθρ
ρωπία
(αιμοδοσία, μετταμοσχεύσεις, υγιεινή ζωή
ή και
οι
μαθη
ητικοί
άθλληση),
εκπαιδευττικοί
δια
αγωνισμοί, κινητοποιήσεις
κ
περιβαλλονντικής
δρά
άσης αλλά και επίσης Πανεεθνικές Εκστρα
ατείες
Δημοσίου Διαλό
όγου για έξοδ
δο από την Κρίση,
Κ
ό τις δημόσιες Ραδιοτηλεεοράσεις. Τα ΜΜΕ
από
μπο
ορούν με μικρ
ρό κόστος να κάνουν αυτό
ό που
δενν μπορεί καν
νένας άλλος. Να αλλάξουνν την
age
enda του Δημόσιου Χώρου για καλό. Συννήθως
το κάνουν για άλλλους λόγους αλλά το ζητού
ύμενο
ά στροφή τουςς σε πιο επωφ
φελείς
είναι η σταδιακά
ωνική
καττευθύνσεις. Αυτό σημαίνει Εταιρική Κοινω
Ευθ
θύνη στα ΜΜ
ΜΕ. γ) Τέλος, τα ΜΜΕ πρέπ
πει να
ανα
απτύξουν στο
ο εσωτερικό τους
τ
τις αρχέςς που
προ
οβάλλουν –εεφόσον το κάνουνκ
πριν την
κοιινωνία. Ο εθελ
λοντισμός των
ν εργαζομένω
ων και
η εσωτερική
ε
κοινωνική ευθύν
νη εκπαιδεύου
υν το
προ
οσωπικό των ΜΜΕ σε μια νέέα κατεύθυνση.
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«Εταιρ
ρική Υπευθ
θυνότητα
α και Εταιρική Προσ
στιθέμενη
η Αξία»
Δημήτρ
ριος Παναγιωτακό
όπουλος
Καθηγηττής (σ.) Οργάνωση
σης και Προγραμμα
ατισμού
Πο
ολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.

Η Ετ
ταιρική Υπευθυνότ
τητα τείνει να
εξελιχθ
θεί, ως η πιο
σημανντική ενότητα στο
πεδίο
διαδ
της
ωσης
Επιχ
χειμόρφω
ρηματ
τικής
Αν
ναπτυξια
ακής
Στρατηγιικής.
Όχχι απαραίτηττα για λόγ
γους
αλτρ
ρουισμού
ένναντι
κοινω
ωνικών
και
περιβ
βαλλοντικών προκλήσεων, αλλά και για
βελτ
τίωση της οικ
κονομικής επ
πίδοσης.

ου εμπεριέχε
ει τη στρατη
ηγική
στρατηγική πο
αιρικής υπευ
υθυνότητας. Η σύνδεση είναι
ετα
αδύ
ύνατη αν

πολλοι οργανιισμοί, αν και αναγνωρίζουνν τη
Πάμπ
θετικκή
επίπτωσ
ση
των
κ
κοινωνικών
και
περιβ
βαλλοντικών ευαισθησιών και ενεργεειών
τουςς, δυσκολεύο
ονται να εκμεταλλευτούν την
προκκύπτουσα πρ
ροστιθέμενη αξία! Ο κύρ
ριος
λόγο
ος; Η δυσχέρ
ρεια άμεσης
ς μέτρησης της
επίπττωσης στο με
ερίδιο αγοράς
ς ή στα έσοδα
α.

Σε πιο πρακτικό
ρακάτω «κενά
ά»:
παρ

επίπεδο,

Έλλειψ
ψη
Υπ
πευθυνότητα
ας:

Στρατηγ
γικής

οι όποιες κοινωνικές και
ως
δ
δηλώνονται
δράσεις
συνά
άδουσες με ή απορρέου
υσες από
την
εταιρική
ατηγική. Πρ
ρόκειται για μια
στρα
βολικκή μεν πλην λάθος θεώρηση, στο βαθμό
που οι δράσεις δενν εντάσσονται σε σαφές πλλάνο
δράσ
σης για την επ
πίτευξη συγκεκ
εκριμένων στόχ
όχων
(άρα
α, δεν απορρέέουν από στρ
ρατηγική). Πλλάνο
δράσ
σης
προϋπ
ποθέτει
αξξιολόγηση
της
υπάρ
ρχουσας επιχεειρηματικής κα
ατάστασης (δο
ομή,
λειτο
ουργία,
δυννατά
σημεία,
αδυναμ
μίες,
ευκα
αιρίες, απειλές,, διαθέσιμοι πόροι).
π
Αυτό είναι
ε
προϋ
ϋπόθεση για το
τ σχεδιασμό
ό ενεργειών προς
π
επίτεευξη συγκεκρ
ριμένων στόχω
ων.
ά
Κατά

κανόνα,

περιβ
βαλλοντικές

Ισχύ
ύει, όμως, αυ
υτό;

Σπάννια μπορεί να
α τεκμηριωθεεί ότι οι όπο
οιες
κοινω
νωνικές και περιβαλλοντικέ
π
κές δράσεις μιας
μ
επιχεείρησης προκκύπτουν από μια διαδικασ
σία,
όπωςς η παραπάνω
ω, που βεβαίω
ως θα σήμαινε ότι
έχου
υν ενταχθεί σττον προϋπολο
ογισμό. Αντίθεετα,
συχννό
είναι
φαινόμενο
ο
αδυναμ
μίας
χρημ
ματοδότησης τέτοιων δρά
άσεων. Πρακττικά
αυτό
ό σημαίνει όττι δεν μπορεί να τεκμηριω
ωθεί,
ούτεε ότι
προσ
σθέτουν αξίία,
ούτε
ότι
συμβάλλουν
στη
βιωσ
σιμότητα
της
ορία
επιχεείρησης. Άρα,, περιπίπτουν στην κατηγο
των «καλών, πληνν όχι αναγκαίω
ων» .

ία σύνδεσηςς της εταιρικ
ικής
Γιαττί η δυσκολία
υπευ
ευθυνότητας με οικονομικ
κά οφέλη;
Η σ
σύνδεση

είν
ναι αδύνατη αν δεν υπάρ
ρχει

συσ
στημικά δομη
ημένη και ξεκκάθαρη εταιρ
ρική

οι ποικίίλες δράσεις δεν

δ έχουν εντταχθεί
στο
ο «στρατηγικό
ό» πρόγραμμα
α αλλά «τρέχχουν»
ανεεξάρτητα, ή

λεσή τους (ή μη)
μ
δεν επηρ
ρεάζει
η εκτέλ
τηνν πορεία της εταιρείας,
ε
ή

υπάρχει μεν η έντα
αξη σε στραττηγικό
πρό
όγραμμα και τον
τ προϋπολο
ογισμό αλλά χχωρίς
συσ
σχέτιση με δείκτες επίδοσηςς.

1.

εντοπίζουμεε

τα

Εταιρ
ρικής

Δεν
α
αρκεί
πρόγρ
ραμμα
δρά
άσεων
κατα
ακερματισμένο
ο
σε
πο
οικίλες
λειττουργίες. Απ
παιτείται ενσω
ωμάτωση στό
όχου,
πλά
άνου και έλεγχχου (άρα μέτρ
ρηση και βελτίίωση)
στο
ο
ανώτατο
εταιρικό
επίπεδο.
Η
περ
ριβαλλοντική/κκοινωνική επίδ
δοση θα έχει θέση
στο
ο scorecard
d της εταιρεείας και θα είναι
ανττικείμενο διαλ
λόγου με τα
α ενδιαφερόμενα
μέρη.
Μη
Συστημική
κή
Καταν
ανομή
2.
Αρ
ρμοδιοτήτων
ν και Ευθυν
υνών: Η δήλωση
Ετα
αιρικής Υπευθ
θυνότητας στο
ους περισσότεερους
Απο
ολογισμούς Εταιρικής
Ε
Υπευθυνότητας, του
Διεευθύνοντος Συ
υμβούλου ή Προέδρου
Π
του
υ ΔΣ,
είναι κενή νοήματος αν δεεν αντικατοπτρίζει
οκέντρωση αρμοδιοτήτων
α
ών σε
απο
και ευθυνώ
στεελέχη ή τμή
ήματα:
δέσμευση, αυτοννομία
δρά
άσης, έλεγχο και απόδοση
η λογαριασμού
ύ. Τα
αρμ
μόδια στελέχη
η πρέπει να κατανοούν κα
αι να
εμπ
πλέκονται εξξ αρχής
στις διαδικκασίες
δια
αμόρφωσης σττρατηγικής καιι πλάνων δράσ
σεων.
3.
Η
Εταιρική
Υπευθυνό
ότητα
συ
υγχέεται με τη
τ Φιλανθρω
ωπία: Πολύ συχνά,
η Εταιρική Υπεευθυνότητα είναι υπόθεση των
ημάτων Δημο
οσίων Σχέσεω
ων, με αποτέλλεσμα
τμη
να γίνεται αντιλ
ληπτή ως φιλα
ανθρωπία. Τέέτοιου
δους δραστηριότητες είναι μεν θετικές αλλά
είδ
ποβαθμίζονται» αν δε συνδέονται με
«υπ
συγγκεκριμένους επιχειρηματικκούς στόχους.
4.
Η Χρο
ονική Υστέρ
ρηση: Οι θεετικές
ανίζονται σε επόμενες χρή
ήσεις,
επιπτώσεις εμφα
«
Α
Αλλά,
μεττά την ενέργεια, μετά την «επένδυση».
μήπ
α κάθε επένδυ
υσης;
πως αυτό δενν είναι η ουσία
Δράση τώρα γιια εκμετάλλευ
υση μελλονττικών
οφυγή ρίσκωνν. Πρόκειται για
γ το
ευκκαιριών ή απο
καττ’ εξοχήν «προσοδοφό
όρο» πεδίο της
Ετα
αιρικής Υπευθυ
υνότητας.
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Μ
Μαρία
Αλ
λεξίου
Πρόεδρος
Ελλην
νικό Δίκτυο για την Ετα
αιρική Κοινω
ωνική Ευθύ
ύνη
Δ/νττρια Εταιρικήςς Κοινωνικής Ευθύνης Ομ
μίλου ΤΙΤΑΝ και Εμπειρο
ογνώμονας τη
ης Επαγγελμα
ατικής
Κατά
άρτισης A.E. για το Πρόγραμμα LDV II.
I Πτυχιούχο
ος της Νομική
ής Σχολής το
ου Καποδιστρ
ριακού
Παν//μίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού
μ
ύ τίτλου του Νομικού
Ν
Τμήμα
ατος του Παν//μίου του Leiccester
Αγγλλίας στο Δημό
όσιο Διεθνές και
κ Ευρωπαϊκό
ό Δίκαιο, με εξξειδίκευση στα
α Ανθρώπινα Δικαιώματα κκαι τις
Πολιττικές Ελευθερ
ρίες. Έχει εργα
ασθεί στην FA
ANCO A.E. Βιο
ομηχανία ειδών
ν ένδυσης ωςς Δ/ντρια Εταιρικών
Σχέσ
σεων και Επικο
οινωνίας (2000
0 – 2002), ωςς Δ/ντρια Εκπα
αίδευσης (199
98 – 2000) κα
αι ως Υπεύθυννη της
Υπηρ
ρεσίας Ανάπτυ
υξης Ανθρώπιννου Δυναμικού και Ευρωπα
αϊκών Προγραμμάτων (1996
6 – 1998). Επ
πίσης,
έχει συνεργασθεί με το Ελληννικό Κέντρο Παραγωγικότη
ητας ως Υπεύθυνη του Τομέα
Τ
Διμερώ
ών και
ν (1993 – 1995),
1
ως Υπεύθυνη
Υ
Καιννοτομικών Προγραμμάτων
ν και Διακρατικών
Διεθννών Σχέσεων
Συνεεργασιών (199
91 – 1993). Παράλληλα,
Π
ωςς ειδική εμπειρογνώμων έχεει συνεργασθεεί με το Υπου
υργείο
Εργα
ασίας, τον Ο.Α
Α.Ε.Δ., τη Γεννική Γραμματεεία Έρευνας και Τεχνολογία
ας, το Ευρωπα
αϊκό Ινστιτούττο για
την βελτίωση τωνν συνθηκών Εργασίας
Ε
και Διαβίωσης,
Δ
και άλλους φορεείς. Από το 20
012 είναι Πρόεεδρος
ην Εταιρική Κοινωνική
Κ
Ευθ
θύνη και της Συντονιστικήςς Γραμματείαςς του
του Ελληνικού Δικτύου για τη
ηνικού Δικτύου
υ Global Comp
pact.
Ελλη

Περικ
κλής Βασ
σιλόπουλ
λος
Υπεύθ
θυνος Εταιρ
ρικής Κοινωνικής Ευθύ
ύνης - ΕΡΤ Α.Ε.
Α
&
Αντιπ
πρόεδρος - Ένωση
Έ
Πολ
λιτών για τη
η Παρέμβασ
ση
Π
Σπουδ
δές: 1975-198
81: Πτυχίο Πο
ολιτικών και Οικονομικών
Ο
Ε
Επιστήμών,
Νομική
Γενννήθηκε στην Πάτρα.
Σχολλή Πανεπιστημ
μίου Αθηνών. 1982-1984: Μεταπτυχιακό
Μ
Δίπλωμα DEA
A Διεθνούς Πο
ολιτικής Οικοννομίας
στο Πανεπιστήμιο Paris I Sorbo
onne – Panthe
eon/IEDES. 19
985: Μεταπτυχχιακά σεμινάρ
ρια δημοσιογραφίας
στο Centre de Jo
ournalism, Pa
aris ΧΙΙ Levalloirs – Perre
et και στο Ce
entre de Jou
urnalism Européen,
αι Κοινωνική Δραστηριότητα
Δ
α: Μέλος του
υ Κ.Σ. της ΕΦ
ΦΕΕ και του Δ.Σ.
Δ
του Συλλλόγου
Επαγγγελματική κα
Φοιττητών ΠΟΕ (1
1975-1979). Ανταποκριτής
Α
Ξένου Τύπου
υ, Παρίσι (198
84-1986), Λοννδίνο (1993-1
1996).
Συνεεργάτης στον "Οικονομικό Ταχυδρόμο" 1985- 2002. Διευθυντής Τύπου
Τ
του Πρ
ρωθυπουργού στην
Οικουμενική Κυβέέρνηση Ζολώττα. Παραγωγός–παρουσιασ
στής της ραδ
διοφωνικής εκ
κπομπής "Ασκκώ τα
Α
9,84 (1987-1993)
(
κ ΕΡΑ / ΝΕΤ 105,8 (1997--σήμερα). Παρ
και
ρουσίαση–επιμ
μέλεια
Δικαιώματα μου" ΑΘΗΝΑ
ΛΙΤΗΣ 2000" ΝΕΤ
Ν (1998-20
002) και της εκκπομπής ΕΥΡΩ
ΩΠΗ 2013 στη
ην ΕΤτης ττηλεοπτικής εκπομπής "ΠΟΛ
1 (2
2008-2009). Συντονιστής
Σ
τ
του
Κέντρου Ενημέρωσης και Επικοινω
ωνίας Πολιτώνν της ΕΡΤ (2
2006σήμεερα), υπεύθυννος του Κέντρ
ρου Ευρωπαϊκκής Πληροφόρ
ρησης Europe
e Direct της ΕΡΤ
Ε
και εκλεγμένος
εκπρ
ρόσωπος στο ΔΣ
Δ του Ελληνιικού Δικτύου για
γ την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ιδρυ
υτικό μέλος, Α/δρος
Α/
και Διευθυντής
Δ
της Ένωσης Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒ
ΒΑΣΗ (1997-σ
σήμερα), ενόςς ανεξάρτητου
υ, μη
κομμ
ματικού, μη κεερδοσκοπικού σωματείου εννεργών πολιτώ
ών με ευρωπαϊκό προσανατο
ολισμό.
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Κωνστ
ταντίνα Βιτωράτ
του
«Συ
υνήγορος το
ου Πελάτη»
»
Εθνικ
κή Τράπεζα της Ελλάδο
ος

Η Κω
ωνσταντίνα Βιτωράτου,
Β
‘Συ
υνήγορος του
υ Πελάτη’ τηςς ΕΤΕ από το
ον Μάρτιο 20
012, είναι κάττοχος
πτυχχίου (Bsc) Διοίίκησης Επιχειρ
ρήσεων από το
ο Deree Colleg
ge με εξειδίκευση στο Markketing Manage
ement
και μ
μεταπτυχιακού
ύ (MSc) από το Troy State University
U
(ΗΠ
ΠΑ) στη Δημόσ
σια Διοίκηση. Διαθέτει 29 χρόνια
χ
εμπεειρίας στην Τραπεζική Αγορά
ά σε διάφορεςς επιτελικές και διευθυντικέςς σχέσεις:
•
(2008-2
2012): Επικεφαλής Διεθνο
ούς Λιανικής Τραπεζικής ΕΤΕ (δημιου
υργία - διαχεείριση
όντων /παρακ
κολούθηση δικκτύων πωλήσεεων θυγατρικώ
ών τραπεζών ΝΑ
Ν Ευρώπης, Κύπρου,
Κ
Αιγύπ
πτου)
προϊό
•
(2002-2
2007): Γενική
ή Διευθύντρια
α Εθνοκάρτας-Ε.Α.Ε.Δ.Ο. (θυγατρικής Ομίλου ΕΤΕ)), ως
ύθυνη διαχείρισ
σης χαρτοφυλλακίων καρτώνν.
υπεύ
•
(1992-2
2002): Υψηλό
όβαθμο Στέλεεχος Λιανικής Τραπεζικής & Χρηματοδο
οτικών Μισθώ
ώσεων
ανδικής τράπεζας ABN AMRO
O Bank NV.
Ολλα
•

(1990-1
1992): Διευθύ
ύντρια Διοικητικών Υπηρεσιώ
ών στην ‘Εθνικκή Lyonnais Λίζινγκ’.

(1985-1
1990): Στέλεχχος Καταστημ
μάτων Americcan Express και
κ Merchantss National Ba
ank &
•
Trust Company.
τ
Εποπτικώνν Συμβουλίων
ν της ΕΤΕ στη
ην Αλβανία & Αίγυπτο,
Α
της Mastercard Eu
urope
Διετέέλεσε μέλος των
Boarrd, της Mastercard Subregiional Board και του Δ.Σ. των
τ
εταιριών Action
A
Plan και
κ Lykos Pape
erless
Soluttions.

Τιν
νίτα Γεωργαντζή
ή
Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής
Κ
ς Ευθύνης
αι Εμπειρίας
ς Πελατών
κα
Microsoftt Ελλάς
Η Τιννίτα Γεωργαντζή είναι Διευ
υθύντρια Εταιρικής Κοιν
νωνικής Ευθύνης και Εμπειρίας Πελα
ατών
(Cus
stomer & Partner Experience) της Microsoft Έλλ
λας. Από την εν
ε λόγω θέση είναι υπεύθυννη για
τη βέέλτιστη εξυπη
ηρέτηση των αναγκών
α
του διευρυμένου
δ
δ
δικτύου
συνεργγατών και πελ
λατών της Micrrosoft
Ελλά
άς, την παρο
οχή σχετικής καθοδήγησηςς και την αννάπτυξη νέωνν πρακτικών. Ταυτόχρονα είναι
υπεύ
ύθυνη για την
ν ανάπτυξη πρωτοβουλιών και τη προώ
ώθηση των δρ
ράσεων κοινω
ωνικής ευθύνης της
εταιρ
ρίας. Έχει μια διεθνή πορεία
α 13 ετών σε πολυεθνικές του
τ κλάδου ΤΠ
ΠΕ, όπως οι Vodafone
V
Grou
up και
Oran
nge-France Te
elecom όπου ήταν υπεύθ
θυνη για το στρατηγικό σχεδιασμό και
κ
την προώ
ώθηση
υπηρ
ρεσιών Τηλεπικοινωνίας προς τους τελικκούς καταναλω
ωτές ενώ από
ό το 2007 πο
ου επέστρεψε στην
Ελλά
άδα τέλεσε καθήκοντα Διεευθύντριας Μάρκετινγκ στις Wind Ελλά
άς και Χρυσή
ή Ευκαιρία πρ
ροτού
ενταχθεί στο δυναμικό της Microsoft.
M
Είνναι κάτοχος BSc Econom
mics από το Πανεπιστήμιο
ο του
mingham και ΜΑ Corporate Strategy
S
and Governance
G
απ
πό το Πανεπισ
στήμιο του Notttingham.
Birm
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Μαργα
αρίτα Γκ
καμαλέτσ
σου
Αναπ
πληρώτρια Διευθύντριια
Δημοσίω
ων Σχέσεων
ν & Επικοινω
ωνίας
ΕΥΔΑ
ΑΠ
Η Μ
Μαργαρίτα Γκα
αμαλέτσου είίναι απόφοιτο
ος του Οικοννομικού Πανεεπιστημίου Αθ
θηνών, στο οποίο
ολοκκλήρωσε τόσο
ο τον προπτυχχιακό όσο και τον μεταπτυχχιακό κύκλο σπουδών
σ
της στο
σ Μάρκετινγγκ και
τη Δ
Διοίκηση Επιχχειρήσεων (MBA Internatio
onal). Στον τομέα της ΕΚΕ,
Ε
μεταξύ άλλων έχει λάβει
πιστο
οποίηση ως CSR Certifie
ed Practitione
er από το In
nstitute of En
nvironmental Managementt and
Asse
essment.
Από το 1999, η στταδιοδρομία τη
ης περιλαμβάννει κυρίως θέσ
σεις στον τομέέα της Εταιρικής Επικοινωνία
ας και
των Δημοσίων Σχέέσεων. Εργάζεεται στην ΕΥΔ
ΔΑΠ από το 20
003, στην αρχχή ως οικονομική αναλύτρια
α, ενώ
2006 ανέλαβεε για λογαρια
ασμό του Διεευθύνοντος Συμβούλου
Σ
τη
η διαχείριση θεμάτων εταιρικής
το 2
επικο
οινωνίας, εταιιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύ
ύνης. Το Δεεκέμβριο του 2007
ανέλλαβε Corporatte Communiccations Manag
ger με κύριο
ο αντικείμενο την ανάπτυ
υξη και υλοποίηση
στρα
ατηγικής εταιρ
ρικής επικοινωννίας και Εταιρικής Κοινωνική
ής Ευθύνης για
α την Εταιρεία
α, ενώ από το Μάιο
του 2013
2
ανέλαβεε τη Διεύθυνση
η Δημοσίων Σχ
χέσεων και Επ
πικοινωνίας στη
ην ΕΥΔΑΠ, ωςς Acting Directtor.
Από το Μάιο του 2007
2
έως το Μάρτιο
Μ
του 20
009 διετέλεσε Πρόεδρος του
υ Συλλόγου Αποφοίτων του
υ MBA
μ
στο Bussiness Advisorry Council του
υ ίδιου Μεταπ
πτυχιακού, στο
ο οποίο συμμεετέχει
Interrnational και μέλος
έως και σήμερα.

Να
αυσικά Ζευγώλη
Ζ
η
Υπ
πεύθυνη Τμ
μήματος Βιώ
ώσιμης Ανά
άπτυξης &
Κοινωνικής Συ
υνεισφοράς
ς
Vodafo
one

Η Να
αυσικά Ζευγώ
ώλη είναι Υπεύ
ύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και
κ Κοινωνικήςς Συνεισφοράς της
Voda
afone. Τα τελλευταία 15 χρ
ρόνια εργάζετα
αι στο χώρο της Εταιρικήςς Υπευθυνότη
ητας, της Βιώ
ώσιμης
Ανάπ
πτυξης, της Περιβαλλοντικής Πολιτικήςς και Διαχείρισης. Η Ναυσ
σικά Ζευγώλη έχει εργασττεί ως
σύμβ
βουλος σε θέμ
ματα περιβάλλλοντος με ειδίκκευση στα Συσ
στήματα Περιβ
βαλλοντικής Διαχείρισης
Δ
καιι τους
Περιβαλλοντικούς Ελέγχους σεε μερικές από
ό τις μεγαλύττερες ελληνικέές επιχειρήσεεις, καθώς και στο
υργείο Περιβάλλλοντος του Ηνωμένου
Η
Βασ
σιλείου στον το
ομέα Energy Efficiency.
E
Υπου
Η Να
αυσικά Ζευγώλη έχει σπουδ
δάσει Κοινωνικκές Επιστήμεςς στο Πανεπισ
στήμιο Πατρώνν και είναι κάττοχος
M.Scc. σε Environm
mental Assesssment & Evalluation από το
τ London School of Econo
omics and Po
olitical
Scien
nce.
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Ε
Ευγενία
Θ
Θάνου
Γ
Γενική Διευ
υθύντρια
Γ
Γιατροί του Κόσμου

α Θάνου Ευγεενία έχει σπου
υδάσει Διοίκησ
ση Επιχειρήσεων και είναι Γενική
Γ
Διευθύντρια των Για
ατρών
Η κα
του Κόσμου από το
τ 2008.
ωνία στις ΜΚΟ» στο Ανοιχτό
ό Πανεπιστήμιιο στην Αθήνα
α και
Επιπλλέον έχει κάνει σπουδές σττην «Επικοινω
έχει περισσότερα από
α 15 χρόνια
α εμπειρίας στο
ο χώρο των αννθρωπιστικών
ν προγραμμάτω
ων και των ΜΚ
ΚΟ.
α Θάνου έχει δουλέψει
δ
σε διάφορες
δ
θέσεεις στους Γιαττρούς του Κόσ
σμου πριν ανα
αλάβει τη θέσ
ση της
Η κα
Γενικκής Διευθύντρ
ριας της οργάννωσης.
Είναιι υπεύθυνη για
α το συντονισ
σμό όλων των Ανοιχτών Πολλυιατρείων, το
ου ξενώνα αιττούντων άσυλο
ο και
άλλω
ων προγραμμά
άτων της οργά
άνωσης. Το 2012,
2
η κα Θά
άνου βραβεύθ
θηκε από την Ελληνική Ετα
αιρεία
Διοίκκησης Επιχειρή
ήσεων (ΕΕΔΕ) για την αρισττεία σε προγρ
ράμματα Εταιρικής Κοινωνική
ής Ευθύνης.

Ε
Εύη Ιωαν
ννίδου
Διευθύ
ύντρια Δημο
οσίων Σχέσε
εων
και Εταιρικής Κοινω
ωνικής Ευθ
θύνης
Όμιλος Eurobank

ύη Ιωαννίδου είναι Διευθύνντρια Δημοσίω
ων Σχέσεων και
κ Εταιρικής Κοινωνικής Ευ
υθύνης του ομίλου
ο
Η Εύ
Euro
obank.
Πρινν ενταχθεί στη
η Eurobank εργάστηκε
ε
στο
ον Όμιλο Intrralot ως Διευθ
θύντρια Επικο
οινωνίας, με τομείς
τ
ύνης τη στραττηγική επικοινω
ωνίας του Ομίλου, τις σχέσ
σεις με τα ΜΜ
ΜΕ και τις δημόσιες σχέσεις.. Έχει
ευθύ
διατεελέσει Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ομ
μίλου ALTEC, όπου εργάσττηκε από το 1999 έως το 2005
υπεύ
ύθυνη διαφόρω
ων τομέων όπως B2B marke
eting και Markketing Manage
er της Sysware
e.
Σπού
ύδασε οικονομ
μικά στο Πανεεπιστήμιο Πειραιά και Markketing Manage
ement στο De
eree College. Είναι
κάτο
οχος ΜΒΑ από το Keele Univversity (UK).
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Γιώργος Καμίνης
Κ
Δ
Δήμαρχος
Α
Αθηναίων

Ο Γιώ
ώργος Καμίνης γεννήθηκε στις
σ
15 Ιουλίο
ου 1954 στη Ν
Νέα Υόρκη, όπ
που έζησε έωςς το 1959, οπότε η
οικογγένειά του επ
πέστρεψε στηνν Αθήνα. Ξεκίίνησε τις πανεεπιστημιακές σπουδές του στη Νομική Σχολή
Σ
του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ
π’ όπου αποφο
οίτησε με άρισ
στα τον Απρίλλιο του 1980. Τον Οκτώβριο
ο του
2 έλαβε το μετταπτυχιακό δίπ
πλωμα Diplôm
me d´études approfondies (DEA) στο Δημ
μόσιο Δίκαιο από το
1982
Πανεεπιστήμιο Univversité de Paris II. Κατά τη διετία 1984-1
1986 εργάσθηκε ως επισκέπ
πτης ερευνητή
ής στο
Centtro de Estudio
os Constitucio
onales της Μα
αδρίτης. Τον Ιούνιο του 1989 υποστήριξε τη διδακττορική
διατρ
ριβή του (Docctorat d´Etat en
e Droit) στο Πανεπιστήμιο
ο Paris I, με θέμα
θ
τις συντα
αγματικές όψεις της
μετά
άβασης από τη δικτατορίία στη δημο
οκρατία στηνν Ελλάδα και την Ισπαννία (“La tran
nsition
consstitutionnelle en
e Grèce et en
e Espagne”). Η Διατριβή του
τ
εκδόθηκε στη Γαλλία και
κ τιμήθηκε με το
βραβ
βείο "Paul De
eschanel". Ξεκκίνησε την ακκαδημαϊκή του σταδιοδρομ
μία τον Νοέμβ
βριο του 198
82 ως
Επισττημονικός Συ
υνεργάτης σττη Β’ Έδρα του Συνταγματικού Δικα
αίου της Νομ
μικής Σχολήςς του
Πανεεπιστημίου Αθ
θηνών, με επικεφαλής καθη
ηγητή τον Αριστόβουλο Μά
άνεση. Τον Δεεκέμβριο του 1990
εκλέχχθηκε λέκτορα
ας στο Τμήμα
α Νομικής του Πανεπιστημίο
ου Αθηνών και τον Ιούνιο του
τ 1998 επίκο
ουρος
καθη
ηγητής.
Διετέέλεσε Βοηθός Συνήγορος του
τ
Πολίτη, υπεύθυνος για τα Δικαιώματτα του Ανθρώ
ώπου, από το 1998
έως τον Μάιο 2003, οπότε κα
αι εξελέγη ομόφωνα από ττη Διάσκεψη των Προέδρω
ων της Βουλή
ής ως
ήγορος του Πο
ολίτη. Η θητεία
α του ανανεώθ
θηκε τον Φεβρ
ρουάριο του 2008.
2
Συνή
Τον Αύγουστο του
υ 2010 ανακο
οίνωσε την πα
αραίτησή του και εξελέγη Δήμαρχος
Δ
Αθηνναίων το Νοέμβριο
μ
της Ένω
ωσης Ελλήνωνν Συνταγματο
ολόγων και τη
ης Ελληνικής Εταιρείας
Ε
Πολλιτικής
του 2010. Είναι μέλος
θ
του ως
ω Συνήγορος του Πολίτη διετέλεσε
δ
μέλος του διοικη
ητικού
Επισττήμης. Στη διάρκεια της θητείας
συμβ
βουλίου της Ένωσης
Έ
Συνη
ηγόρων του Πολίτη
Π
της Μεσογείου
Μ
καιι αντιπρόεδρο
ος του διοικη
ητικού
συμβ
βουλίου του Ευρωπαϊκού Τμ
μήματος του Διεθνούς
Δ
Ινστιττούτου Συνηγγόρων του Πολλίτη.
Από τον Σεπτέμβρ
ριο του 1989 είναι
ε
μέλος τη
ης Επιστημονικκής Υπηρεσίαςς της Βουλής των
τ
Ελλήνων. Είναι
ης Δικηγόρος Αθηνών.
Α
Μιλά
άει αγγλικά, γα
αλλικά, ισπανικκά, γερμανικά.. Είναι έγγαμοςς με δύο παιδιιά.
επίση

Ευά
άγγελος
ς Κοσμάς
ς
Διευθυντή
ής Εταιρικών
ν και Ρυθμιιστικών
Δραστηριο
οτήτων
ΔΕΠΑ Α.Ε.
Α
Ο κο
ος Ευάγγελοςς Κοσμάς γενννήθηκε στην Καρύτσα Καρδίτσας και αποφοίτησε
α
από
α
το Οικοννομικό
Πανεεπιστήμιο Πειρ
ραιά. Είναι διευ
υθυντής Εταιρ
ρικών και Ρυθμ
μιστικών Δρασ
στηριοτήτων της
τ ΔΕΠΑ ,με κύρια
καθή
ήκοντα τα Ρυ
υθμιστικά & Εταιρικά
Ε
Θέμα
ατα καθώς επ
πίσης είναι αρ
ρμόδιος για το
τ συντονισμό και
σχεδ
διασμό της εσ
σωτερικής και εξωτερικής επ
πικοινωνιακής πολιτικής, τη
ην διαχείριση θεμάτων Εταιρικής
Κοινω
ωνικής Ευθύνη
ης , τα θέματα
α του Γραφείο
ου Τύπου, την παρουσία τηςς εταιρίας στο διαδίκτυο και άλλα
θέμα
ατα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.
ε
Έχει εργαστεί στιςς εταιρίες SAT
TO S.A., Walsh
h Pharmaceutiical και στην τράπεζα
τ
Barcla
ays. Στη ΔΕΠΑ
Α έχει
διατεελέσει Διευθυν
ντής Ανθρώπιννου Δυναμικού
ύ, Διευθυντήςς Ανάπτυξης Θυγατρικών
Θ
Ετταιριών, Διευθυντής
Οργά
άνωσης Διαδικκασιών και Διευθυντής Εταιρ
ρικών και Ρυθμ
μιστικών Δρασ
στηριοτήτων.
Γέφυρα Επικοινωνίας μετταξύ των Επιχεειρήσεων και της
τ Κοινωνίας | www.csringreece.gr

ΒΙΟΓΡΑΦ
ΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗ
ΗΤΩΝ 3rd Capital
C
Link CSR
C in Greecce Forum 201
13

Φώ
ώτης Κου
υρμούση
ης
Πρόεδ
δρος Ένωση
ης Πτυχιούχ
χων Περιβα
αλλοντολόγ
γων
Ελλάδ
δας
Advisor UNEP FI
Ο Φώ
ώτης Κουρμού
ύσης έχει σπουδάσει περιβα
αλλοντολόγος, με μεταπτυχιιακές σπουδέςς σε Στρατηγικκή και
Ηγεσ
σία στο Πανεπ
πιστήμιο της Οξφόρδης.
Ο
Είνναι υποψήφιοςς διδάκτορας της Σχολής Χημικών
Χ
Μηχανικών
του Εθνικού Μετσ
σόβιου Πολυτεεχνείου, όπου
υ το 2007 διο
ορίστηκε ως μόνιμο
μ
διδακτικό, ερευνητικκό και
αστηριακό προ
οσωπικό της Μονάδας
Μ
Περιβ
βαλλοντικής Επ
πιστήμης και Τεχνολογίας.
Τ
εργα
Αποττελεί Σύμβουλλο του Υπου
υργείου Οικον
νομικών και Advisor
A
της Οικονομικής
Ο
Πρωτοβουλίας
Π
ς του
Περιβαλλοντικού Προγράμματος
Π
ς των Ηνωμέννων Εθνών (U
UNEP FI), ενώ
ώ έχει εργαστεεί στο παρελθό
όν ως
Ειδικκός Σύμβουλοςς:
•
στο Υπου
υργείο Ανάπτυ
υξης, Ανταγωνιστικότητας κα
αι Ναυτιλίας
στο Υπου
υργείο Περιβάλλλοντος, Ενέρ
ργειας και Κλιματικής Αλλαγή
ής
•
στο Υπου
υργείο Γεωργία
ας
•
στην Ευρ
ρωπαϊκή Υπηρεεσία Περιβάλλλοντος (EEA)
•
στο Αναπ
πτυξιακό Πρόγγραμμα του Ορ
ργανισμού Ηνω
ωμένων Εθνώ
ών (UNDP).
•
μπειρία σε θέματα ολοκληρ
ρωμένης περιβ
βαλλοντικής διαχείρισης,
δ
ποιότητας, υγεείας –
Κατέέχει εκτενή εμ
ασφά
άλειας στην εργασία, ετα
αιρικής κοινωννικής ευθύνης (ΕΚΕ) και αειφόρου αννάπτυξης, έχο
οντας
συμβ
βουλεύσει πολ
λυάριθμους οργανισμούς στα
σ
θέματα αυ
υτά. Επίσης αποτελεί
α
εγκεεκριμένο επικεεφαλή
επιθεεωρητή για λο
ογαριασμό διεθ
θνών Φορέων Πιστοποίησηςς.
Παρά
άλληλα έχει πιστοποιηθεί από το Global Reporting Iniitiative ως εκπ
παιδευτής για το διεθνές πλλαίσιο
Απολλογισμών ΕΚΕ “GRI-G3”.
Έχει εκλεγεί Πρόεδ
δρος Δ.Σ. της Ένωσης Πτυχχιούχων Περιβαλλοντολόγωνν Ελλάδας.

Ge
eorge Log
gothetis
s
Chairman and
a
CEO
The Libra Group

d CEO of the Libra Group, an internation
nal business group
g
Georrge Logothetiss, age 38, is Chairman and
with 30 operating subsidiaries spanning
s
25 lo
ocations acrosss four contine
ents. The grou
up is predomin
nantly
ng, aviation, re
eal estate, hospitality and renewable ene
ergy.
focussed on shippin
Georrge joined his family’s shipp
ping company
y in 1993, beccoming CEO in
n 1994 at the
e age of 19. In
I the
ensu
uing years he presided ove
er the company’s transform
mation from three
t
vessels into a fleet of 55
before creating the Libra Group in 2003.
The group underta
akes numerou
us educational and philanthrropic initiativess globally. The
ese include su
upport
for MBA
M
students at Athens Un
niversity of Bu
usiness and Economics,
E
an
nd the Hellenicc Entrepreneu
urship
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Awarrd, created byy Libra with a €5 million commitment to
o provide fund
ding and men
ntoring for sta
art-up
busin
nesses in Gree
ece. The com
mpany also sup
pports 35 stud
dents per ann
num from Gre
eece and the Greek
G
diasp
pora with internships at the Libra Group and
a its subsidiiaries across the world.
Georrge and his wiife, Nitzia, also
o founded the
e Seleni Institu
ute, a New Yo
ork-based non-profit organizzation
that addresses wo
omen's reproductive and ma
aternal mentall health.

Δρ. Μάρ
ρκος Λου
υκογιανν
νάκης
Γ
Γενικός
Διευθυντής
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Αν
Σ
νάπτυξη

ής του Συμβου
υλίου ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Α
Φυ
υσικός, Διδάκττωρ Γεωφυσικκής με
Γενικκός Διευθυντή
εξειδ
δίκευση στην έρευνα και πα
αραγωγή υδρο
ογονανθράκωνν, τομέας με τον
τ οποίο ασχ
χολείται ερευννητικά
και εεπαγγελματικά από το 1976. Έχει διευθύννει ερευνητικέςς, τεχνικές καιι εμπορικές δρ
ραστηριότητεςς στην
Ελλά
άδα και στο εξξωτερικό ως στέλεχος
σ
της ΔΕΠ,
Δ
της ΔΕΠ
Π-ΕΚΥ και της ΕΛΠΕ, της οπ
ποίας και διετέλεσε
Γενικκός Διευθυντή
ής Αιγύπτου από το 2006
6 ως το 2012
2. Έχει διαχειιριστεί μεγάλα
α ερευνητικά έργα
σεισμ
μικών ερευνών στον Ελλαδικό χώρο (STR
REAMERS, PRO
OFILES, IMER
RSE) και έχει δημοσιεύσει
δ
πλλήθος
εργα
ασιών σε διεθν
νή περιοδικά κκαι συνέδρια. Έχει επίσης δ
διατελέσει καθηγητής στο μεεταπτυχιακό τμήμα
τ
γεωφ
φυσικής του ΑΠΘ
Α
επί μία δεκαετία. Είίναι μέλος της επιτροπής του
τ
ΥΠΕΚΑ για
γ την αξιολό
όγηση
προσ
σφορών παραχχωρήσεων έρεευνας και παρα
αγωγής υδρογγονανθράκων στη Δ. Ελλάδα
α.

Φω
ωτεινή Μαλτέζου
Μ
υ
Προ
οϊσταμένη Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής
Κ
Ευθύνης
ς Ν.Ε.
Όμιλ
λος Ελληνικ
κά Πετρέλαιια
ά από επιτυχη
ημένες σπουδέές σε Ελλάδα, Αγγλία και Αμερική
Α
η σταδ
διοδρομία στη
ην Ελλάδα ξεκκίνησε
Μετά
από το χώρο της Έρευνας
Έ
Υδρο
ογονανθράκων
ν (ΔΕΠ-ΕΚΥ), και συνεχίστη
ηκε στον Τομέέα του Εφοδια
ασμού
ωση των Εταιρ
ριών του Ομίλλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Α ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Τα τελευταία
α τρία
και Εμπορίας μεττά τη συνένω
χρόννια έχει αναλά
άβει καθήκοντα
α στη Διεύθυ
υνση Εταιρικώ
ών Σχέσεων το
ου Ομίλου, αρ
ρχικά ως υπεύ
ύθυνη
των Εταιρικών σχχέσεων της θυ
υγατρικής ΕΛΛ
ΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΙΜΑ (πρώην BP Hellas) κα
αι στη συνέχεεια ως
ωνικής Ευθύνη
ης της Διεύθ
θυνσης ΕΚΕ του
τ
Ομίλου. Είναι
Προϊϊσταμένη του Τμήματος Ετταιρικής Κοινω
πιστο
οποιημένο Στέέλεχος Διοίκησ
σης Έργων από
ό το Internatio
onal Project Management
M
A
Association
(IP
PMA).
Έχει συμμετάσχει και υλοποιήσ
σει προγράμμα
ατα τόσο σχεετικά με την Έρευνα
Έ
Υδρογγονανθράκων στην
άδα και το εξξωτερικό, αλλά
ά και σχετικά
ά με τη διαπρ
ραγμάτευση και
κ παρακολού
ύθηση συμβολλαίων
Ελλά
αγορ
ράς αργού πεττρελαίου, ανάλλυσης κινδύνω
ων και διεθνώνν τιμών.
Στηνν παρούσα θέσ
ση αξιοποιεί, την
τ πολύπλευρ
ρη εμπειρία σττην εταιρία, κα
αι την επικοινω
ωνία με φορείίς του
κλάδ
δου του πετρεελαίου (τοπικά
ά και Διεθνή fo
ora, academia
a), προς όφελλος των τοπικώ
ών κοινωνιών μέσα
από τα προγράμμα
ατα της Διεύθυ
υνσης ΕΚΕ του
υ Ομίλου.
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Μα
ανίνα Με
ενιδιάτη
η
Διευθύ
ύντρια Δημο
οσίων Σχέσε
εων
Citi Ελλ
λάδας

Η Μ
Μανίνα Μενιδιά
άτη ξεκίνησε την καριέρα
α της το 199
90 στη Διαφ
φήμιση χειριζό
όμενη σημανττικούς
ελληνικούς και πολυεθνικούς λογαριασμο
ούς.
Από το
τ 1999 συ
υνεχίζει την εξέλιξή της στο
χρημ
ματοπιστωτικό
ό τομέα, πάνττοτε σε θέσειςς επικοινωνίαςς, στην Americcan Express, την EFG Euro
obank
Ergasias και τη Citti, με μία ενδιά
άμεση διετή πα
αρουσία στη διεθνή
δ
ΜΚΟ, Action
A
Aid Inte
ernational.
Σ
είναι Διευθύντρια Δημοσίων Σχέέσεων και μέλλος της διοικη
ητικής
Στη Citi εντάχθηκκε το 2005. Σήμερα,
δας της Citi Ελλλάδας. Στον τομέα ευθύνη
ης της περιλαμ
μβάνονται η εταιρική
ε
επικο
οινωνία, το γρα
αφείο
ομάδ
Τύπο
ου, η εταιρική κοινωνική ευθ
θύνη, η εσωτεερική επικοινω
ωνία και η διαχχείριση κρίσεων.
Είναιι απόφοιτοςς του
Επιχεειρήσεων/Marrketing.

Αμεερικανικού

Κολλεγίου
Κ

Ελλλάδας,

Deree

College.

στη

οίκηση
Διο

Είναιι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Στον
Σ
ελεύθερο
ο χρόνο της ασχολείται
α
με την ποδηλασίία, το
σκι κκαι την κηπουρ
ρική.

Κωνσ
σταντίνο
ος Μίχαλ
λος
Πρόεδρος
Κ
Κεντρική
Έν
νωση Επιμε
ελητηρίων Ελλάδος
&
Εμπο
ορικό και Βιομηχανικό
Β
ό Επιμελητή
ήριο Αθηνών

Ο Κω
ωνσταντίνος Μίχαλος
Μ
γεννή
ήθηκε το 1960, και σπούδα
ασε Οικονομικ
κές και Πολιτιικές Επιστήμεςς στο
Πανεεπιστήμιο του Essex της Μ
Μ. Βρετανίας, ενώ έκανε μεεταπτυχιακές σπουδές στο London Scho
ool of
Econ
nomics & Politiical Science σεε θέματα οικοννομικών εφαρ
ρμογών.
Από το Μάρτιο το
ου 2012 είναιι Πρόεδρος τη
ης Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλλάδος, και απ
πό το
2006
6 Πρόεδρος το
ου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμεληττηρίου Αθηνώνν (θέση στην οποία επανεξξελέγη
το Δεκέμβριο
Δ
του 2011).
Από το 1988 είναι Πρόεδρος κα
αι Διευθύνων Σύμβουλος τη
ης βιομηχανική
ής – εξαγωγικκής εταιρείας S
SWAN
σ Κρυονέρι Αττικής.
Α
Α.Ε. που εδρεύει στο
μ
του Δ.Σ
Σ. του ΕΒΕΑ, στο οποίο, τη
ην περίοδο 19
998 –
Από το 1993 ως το 2005 ήτανν εκλεγμένο μέλος
2, κατείχε τη θέση
θ
του Οικο
ονομικού Επόπτη.
2002
Το 2002 εξελέγη
η μέλος του Δ.Σ. του Αραβοελληνικο
Α
ού Εμπορικού
ύ Επιμελητηρ
ρίου και το 2004
πρόεδρός του,, ενώ το 2003
3 εξελέγη Πρόεεδρος του Συννδέσμου Επιχεειρήσεων Βορεείου Αττικής.
Αντιπ
Το 2004 – 2005 διιετέλεσε Ειδικό
ός Σύμβουλοςς του Υπουργείου Ανάπτυξηςς.
Το 2005 – 2006 διιετέλεσε Γενικκός Γραμματέα
ας στο Υπουργγείο Οικονομίας & Οικονομικκών.
Το 2007 εξελέγη μέλος
μ
του Δ.Σ.. της ΔΕΗ.
Το 2009 εξελέγη μέλος
μ
ΔΣ του ΟΤΕ.
Ο
Το 2012
2
εξελέγη μέλος του Δ.Σ
Σ. της εταιρεία
ας ASTIR PALLACE Α.Ε. και του Δ.Σ. της εταιρείας Διεεθνής
Αερο
ολιμένας Αθηνών Α.Ε.
Ο Κω
ωνσταντίνος Μίχαλος
Μ
είναι έγγαμος
έ
με τέσ
σσερα παιδιά και
κ μιλά Αγγλικ
κά και Γαλλικά
ά.
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Νίκος Μπο
ορνόζης
Πρόεδροςς και Διευθύνων Σύμβ
βουλος
Capital Link

υτής, Πρόεδρο
ος και Διευθύννων Σύμβουλο
ος της Capital Link,
Από το 1995 ο Νίκος Μπορνόζης είναι ο ιδρυ
υτικών Σχέσεω
ων και Χρημα
ατοοικονομικώ
ών Συμβουλώ
ών. Η Capital Link
ενόςς Διεθνούς Ομίλου Επενδυ
ε
καιι μη εταιρείες που αποσκοπ
πούν να αποκττήσουν πρόσβ
βαση σε Επενδυτές
συνεεργάζεται με εισηγμένες
στηνν Ευρώπη και τη
τ Βόρεια Αμεερική. Με έδρα
α τη Νέα Υόρκκη και παρουσ
σία στο Λονδίννο και την Αθή
ήνα, η
Capittal Link κατέχχει ηγετική θέέση στον τομ
μέα των Επενδ
δυτικών Σχέσεων για Εισηγγμένες Ναυτιλλιακές
εταιρ
ρίες, για Αμερ
ρικανικά Εμπορεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Closed End
d Funds) και Διαπραγματεύσιμα
Αμοιβαία Κεφάλαια
α (ETFs) καθώ
ώς και για Διεθ
θνείς εταιρείεςς που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβασ
ση σε
ρικανούς και Ευρωπαίους
Ε
επενδυτές. Η Capital Linkk δραστηριοπο
οιείται επίσης στην διοργά
άνωση
Αμερ
επεννδυτικών συνεδ
δρίων στην Νέέα Υόρκη, Λοννδίνο και Αθήννα.
Πέρα
αν της Capita
al Link, ίδρυσ
σε και διοίκη
ησε την εταιρ
ρεία Alexande
er Capital L.P
P. μια αμερικκάνικη
χρημ
ματιστηριακή εταιρία με δρ
ραστηριότητεςς στους τομείς της επενδυττικής τραπεζικκής καθώς κα
αι της
διαμεεσολάβησης στο
σ
χρηματισ
στηριακό χώρ
ρο. Η Alexand
der Capital δραστηριοποιή
δ
θηκε στην Βόρεια
Β
Αμερ
ρική κάνονταςς δουλειές μεε την Ελληνικκή, Αιγυπτιακή
ή και Ρωσική αγορά. Στα τέλη του 200
03, η
Alexa
ander Capitall επωλήθη σε
σ αμερικανού
ύς επενδυτές που εκπροσ
σωπούσαν ρω
ωσικά συμφέρ
ροντα.
Μετα
αξύ 1998 καιι 2002, ίδρυσ
σε επίσης τη
ην εταιρεία Alexander
A
Assset Management Inc., η οποία
διαχεειριζόταν χαρττοφυλάκια επενδύσεων στη
ην Ελληνική και
κ Ευρωπαϊκή
ή αγορά, εκ μέρους
μ
αμερικκανών
επεννδυτών.
Πρινν την Capital Link
L
(1988-199
95), υπήρξε Πρόεδρος
Π
και Διευθύνων
Δ
Σύμ
μβουλος της C.C.F.
C
International
Finan
nce Corp (C.C
C.F. I.F.C.), Αμερικάνικης
Α
χρηματιστηρια
ακής θυγατρ
ρικής της Credit Commerciial de
France, τώρα μέρ
ρος της HSBC
C. Κατά την περίοδο
π
(1982
2-1984 ) εργάστηκε στο Διεθνές
Δ
Τμήμα
α της
mpany στη Νέα Υόρκη και έπειτα (1985-1987) στη Commercial
C
Ba
anking operatiion of
Bankkers Trust Com
CCF στη New Yorrk με επίκεντρ
ρο τη χρηματο
οδότηση των εταιρειών τηςς Wall Street και τις ναυτιλλιακές
ρίες.
εταιρ
Ο Νίκος Μπορνόζη
ης είναι απόφο
οιτος του Κολλ
λεγίου Αθηνώ
ών και κατέχει μεταπτυχιακό
ό τίτλο του Ha
arvard
Busin
ness School (MBA
(
1982) και
κ
πτυχίο τη
ης Νομικής Σχχολής του Πα
ανεπιστημίου Αθηνών (1979) με
εξειδ
δίκευση στην Εμπορική
Ε
και Εταιρική
Ε
Νομο
οθεσία.
Επί μια δωδεκαεττία, διατέλεσεε Lecturer in Internationa
al Banking an
nd Finance στο
σ
City Univversity
ness School στο
σ Λονδίνο (D
Department off Shipping, Tra
ade and Finan
nce). Επίσης, διετέλεσε
δ
Πρόεεδρος
Busin
της Investment
I
Management
M
C
Committee
του
υ Harvard Bussiness School Club of New York.. Είναι μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου
Σ
τη
ης Atlantic Bank of New Yo
ork, μέχρι πρό
όσφατα θυγαττρικής της Εθ
θνικής
Τραπ
πέζης στην Αμερική, και πολλών άλλων Οργανισμών.
Ο
Ο κ. Μπορνόζης διιαθέτει άριστο
ο επίπεδο επικο
οινωνίας σε αγγγλικά, γαλλικκά, ελληνικά κα
αι γερμανικά.
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Παν
ναγιώτης
ς Δ. Παν
ναγιωτακ
κόπουλο
ος
Διευθύνων Σύμβουλος
Close the
e Loop

Μηχα
ανικός Περιβάλλλοντος, Διδάκτωρ Πανεπισ
στημίου Heriott-Watt.
Διδάσκων Μεταπττυχιακού Προγράμματος «Οργάνωση και Διοίκηση
η Τεχνικών Συστημάτων»
Σ
του
οκρίτειου Πανεεπιστημίου Θρ
ράκης.
Δημο
Ο Πα
αναγιώτης Παναγιωτακόπου
υλος είναι ο ιδ
δρυτής και διεευθύνων σύμβ
βουλος της Close the Loop.. Έχει
εκτεννείς επιστημοννικές γνώσεις σε θέματα Βιώ
ώσιμης Ανάπτυξης, Διαχείρισ
σης Περιβάλλο
οντος και Εταιρικής
Κοινω
ωνικής Ευθύνης από τις προ
οπτυχιακές το
ου σπουδές ωςς Μηχανικός Περιβάλλοντος
Π
ς, αλλά και από την
περα
αιτέρω έρευνα
α στα πλαίσια της διδακτορ
ρικής του διαττριβής. Έχει επ
πίσης μεγάλη διδακτική εμπ
πειρία
στα θέματα αυτά τόσο σε ακαδ
δημαϊκό επίπεδ
δο (ΔΠΘ και ΕΜΠ),
Ε
όσο και σε επαγγελμα
ατικό επίπεδο μέσω
ε
ν σεμιναρίων σε δεκάδες οργανισμούς και επιχειρήσ
σεις. Είναι Εθ
θνικός
της διενέργειας εξειδικευμένων
ομίας στον ΟΟΣΑ,
Ο
στέλεεχος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος
Π
ς και
Εμπεειρογνώμονας Οικο-καινοτο
Βιωσ
σιμότητας κα
αι τακτικό μέλος
μ
του Ελληνικού Δικτύου
Δ
Διαχειριστών Έρ
ργων. Ο Δρ
ρ. Π.
Πανα
αγιωτακόπουλλος έχει διατελλέσει αξιολογη
ητής του IPMA
A Internationa
al Project Exce
ellence Award
d, ενώ
το G
Global Reportiing Initiative (GRI) του έχ
χει αναθέσει το ρόλο του Συμβούλου Ποιοτικού Ελέέγχου
(Qua
ality Control Co
onsultant) για τα πιστοποιημένα εκπαιδευ
υτικά προγράμ
μματά του στη
ην Ελλάδα.

Παναγιώ
ώτης Παπαδημητρίου
Διευθυντής Εταιριικής Ποιότη
ητας
Διεθνής
ς Αερολιμέν
νας Αθηνών
ν Α.Ε.

άκης Παπαδημ
μητρίου εργάζεεται στο χώρο
ο της Ποιότητα
ας από το 199
95. Η σταδιοδρομία του ξεκκίνησε
Ο Πά
από το χώρο τωνν κατασκευών και της βιομη
ηχανίας αλουμ
μινίου όπου ερ
ργάστηκε σε θέματα διαχείίρισης
ο 1999 εργάζζεται στον Διεεθνή Αερολιμέένα Αθηνών με
μ αντικείμενο την ανάπτυξξη και
ποιόττητας. Από το
εφαρ
ρμογή συστημ
μάτων διαχείρ
ρισης Ποιότητας Υπηρεσιώ
ών, Διεργασιώ
ών & Εγγράφ
φων, και Εταιρικής
Υπευ
υθυνότητας. Σήμερα
Σ
κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ετταιρικής Ποιότητας.
Είναιι Μηχανολόγο
ος Μηχανικός με Μεταπτυχιακό Μηχανικο
ού Παραγωγή
ής και Διοίκησ
σης, απόφοιτος του
University of Illino
ois at Chicago
o, ΗΠΑ. Είναι μέλος του ΔΣ
Δ του Ελληννικού Δικτύου για την ΕΚΕ
Ε, του
ation και της Διοικούσας
Δ
Επιτροπής του Τομέα
Τ
Εταιρικώ
ών Σχέσεων ΕΕ
ΕΔΕ.
Quallity Net founda
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Ελευ
υθερία Πατακάκ
Π
κη
Πρ
ροϊσταμένη
η Εταιρικής Κοινωνικής
ς Ευθύνης
Alpha Bank
B

άζεται στην Alpha Bank από
ό το 1998, κα
ατόπιν οκταετο
ούς εμπειρίας στον χώρο τη
ης Επικοινωνία
ας και
Εργά
των ΜΜΕ.
φοιτος του Τμ
μήματος Επικο
οινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπ
πιστημίου Αθη
ηνών και κάτο
οχος μεταπτυχχιακού
Απόφ
τίτλο
ου από το Τμή
ήμα Ανθρωπισττικών Σπουδώ
ών του Πανεπισ
στημίου Αιγαίο
ου, έχει αναλά
άβει από τον Ιούλιο
Ι
του 2006, την Ετα
αιρική Κοινωνική Ευθύνη τήςς Alpha Bank. Πιστοποιημέννη CSR Practittioner από το 2008,
τ United Na
ations Environ
nment
εξελέέγη το 2012, ανάμεσα στα μέλη του Soccial Issues Advvisory Group του
Prog
gramme (UNE
EP FI), στο οπο
οίο θα διατελέέσει ως Social Issues Εxpertt, εκπροσωπώ
ώντας τον τραπ
πεζικό
κλάδ
δο για τα επόμ
μενα 3 χρόνια.

Κα
ατερίνα Περίσση
Π
η
Προϊστά
άμενος Τμή
ήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
Διεύθυν
νση Εταιρική
ής Επικοινω
ωνίας
Όμιλος
ς ΟΤΕ

Τ
Πο
ολιτικός Μηχαν
νικός του ΤΕΙ Αθηνών, κάτο
οχος Μεταπτυχιακού Διπλώμ
ματος
Είναιι πτυχιούχος Τεχνολόγος
στηνν Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ (M
Master of Bu
usiness Admin
nistration), κα
αι παράλληλα
α του
Certiificate of Pro
oficiency in English
E
(ECPE)) - Universityy of Michigan
n. Ακόμα έχεει συμμετάσχεει και
παρα
ακολουθήσει σχετικά
σ
σεμιννάρια τόσο στον
σ
τομέα ττου Managem
ment, όσο καιι στον τομέα
α των
Δημο
οσίων Σχέσεω
ων (Σεμινάριο
ο Πανεπιστημ
μίου Πειραιώ
ώς σε θέματα
α «Αναβάθμισης Managem
ment,
Xρημ
ματοοικονομικκής & Πληροφ
φορικής», Υπη
ηρεσιακό Σεμιννάριο με θέμα «Ολοκληρ
ρωμένο Πρόγρ
ραμμα
Δημο
οσίων Σχέσεωνν», κ.α).
Εργά
άζεται στον ΟΤ
ΤΕ από το 198
86 και από το 1999 έως κα
αι σήμερα είνα
αι στέλεχος τη
ης Δ/νσης Εταιρικής
Επικο
οινωνίας Ομίλου ΟΤΕ υπηρ
ρετώντας σε διάφορες
δ
θέσεεις ευθύνης. Πιο συγκεκριμέένα τον Μάρτιο του
2003
3, ανέλαβε τη
ην ευθύνη του Τμήματος Χορηγιών,
Χ
ενώ
ώ το 2006 ανέλαβε το Τμήμα Δημο
οσίων
Σχέσ
σεων & Χορηγ
γιών. Από το 2008 ασχολεείται ενεργά μ
α της Εταιρική
ής Υπευθυνόττητας,
με τον τομέα
αναλλαμβάνοντας το
τ Τμήμα Ετταιρικής Υπευ
υθυνότητας, ενώ
ε
από το Μάρτιο
Μ
του 2012, και μετά
ά την
αναδ
διοργάνωση των
τ
δύο ετα
αιρειών, ΟΤΕ
Ε και COSMO
OTE,
είναι προϊστάμενο
ος του Τμήμ
ματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Δ
Ομ
μίλου ΟΤΕ.
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Σοφία Ρώτη
Ρ
Τομεάρχ
χης Κλάδου
υ Περιβάλλο
οντος
Διε
εύθυνση Στ
τρατηγικής
ΔΕΗ Α.Ε.
Α
Διπλω
ωματούχος Πολιτικός
Π
Μηχα
ανικός ΕΜΠ. Κάτοχος M.Scc. στην τεχνική υδρολογία
α, από το Imperial
Colle
ege του Πανεπ
πιστημίου του Λονδίνου. Έχχει δημοσιεύσεεις σε επιστημ
μονικά περιοδικά και σε πρα
ακτικά
συνεεδρίων και ημεερίδων.
αλλικά και Γερμ
μανικά.
Ομιλλεί Αγγλικά, Γα
γγελματική Εμπειρία:
Ε
Επαγ

Μελετητή
ής Υδραυλικώνν Έργων (1982
2-1984).

Επιστημο
ονικός Συνεργά
άτης του Τομέέα Υδατικών Πόρων,
Π
Υδραυλικών και Θαλλασσίων Έργω
ων της
Σχολής Πολιτικών
Π
Μηχανικών ΕΜΠ (1987-1992).
(

Μέλος Ειδ
δικής Επιστημονικής Επιτροπής Υδραυλική
ής και Υδατικώ
ών Πόρων ΤΕΕ
Ε (1984-1996)).

Μέλος Ειδικής
Ε
Επισττημονικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έργων Πολιιτικού
Μηχανικο
ού ΤΕΕ (1996--2011).

Μέλος Μό
όνιμης Επιτροπής Ενέργειαςς ΤΕΕ (2008-20
012).

Μέλος Μό
όνιμης Επιτροπής Θεμάτων ΥΠΕΚΑ ΤΕΕ (2
2012-σήμερα)).

Στη ΔΕΗ
Η εργάζεται ως
ω Πολιτικός Μηχανικός α
από το 1984,, περνώντας διαδοχικά απ
πό τη
Διεύθυνσ
ση Ανάπτυξηςς Υδροηλεκτριικών Έργων (ΔΑΥΕ) της Γενικής
Γ
Διεύθ
θυνσης Παραγγωγής
(1984-20
008) στη Διεύθ
θυνση Υδροηλλεκτρικής Παρα
αγωγής (ΔΥΗΠ
Π) (2008-2010
0), ασχολούμεενη με
το σχεδια
ασμό και τη μεελέτη μεγάλωνν υδροηλεκτριικών έργων.
 Από το 2010 είναι Τομεεάρχης Περιβάάλλοντος στη Διεύθυνση Σττρατηγικής τηςς ΔΕΗ.

Θα
ανάσης Σκορδάς
Σ
ς
Υφυπουργός Ανάπτυξης,
Α
, Ανταγωνισ
στικότητας,,
Υποδομώ
ών, Μεταφο
ορών & Δικ
κτύων

Ο Αθ
θανάσιος Σκορ
ρδάς γεννήθηκκε το 1965, είνναι έγγαμος κα
αι πατέρας δύο
ο παιδιών.
Είναιι πτυχιούχος της
τ ΑΣΟΕΕ, μεε ειδίκευση στιις Διεθνείς Οικκονομικές Σχέσ
σεις.
Από το 1987 εργάσθηκε ως ασ
σφαλιστικός διαμεσολαβητή
δ
ής, ενώ παρά
άλληλα δραστηριοποιήθηκε στην
ση και λειτουργία εταιρειών χρηματοο
οικονομικού και
κ
ασφαλιστιικού ενδιαφέρ
ροντος. Εισηγγητής
ίδρυσ
σεμινναρίων σχετικ
κών με την ανάπτυξη πω
ωλήσεων και την οργάνωσ
ση ασφαλιστικκών εργασιώνν στο
Ελλη
ηνικό Ινστιτού
ύτο Ασφαλιστικών Σπουδώνν (Ε.Ι.Α.Σ.) κα
αθώς και στο Ινστιτούτο Χρ
ρηματοοικονομικών
Σπου
υδών (Ι.ΧΟ.Σ
Σ.). Επί σειρ
ρά ετών μέλλος του Κύκκλου Επιτυχη
ημένων Ασφα
αλιστών, γνω
ωστής
ασφα
αλιστικής εταιρίας. Έχει συ
υμμετάσχει σεε πλήθος επαγγελματικών συνεδρίων σττην Ελλάδα και
κ το
Εξωττερικό, με σημ
μαντικές εγχώρ
ριες και διεθνεείς διακρίσεις στο
σ ενεργητικό
ό του.
Διετέέλεσε Πρόεδρο
ος του Πανελλληνίου Συνδέσ
σμου Ασφαλισ
στικών Συμβού
ύλων από το 2000
2
έως το Μάρτιο
Μ
του 2004,
2
όταν αννέλαβε Γενικόςς Γραμματέας Καταναλωτή.
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Από το Νοέμβριο του
τ 2006 μέχρ
ρι και τον Ιανουάριο του 20
009 ήταν Γενικ
κός Γραμματέας της Περιφέέρειας
Στερ
ρεάς Ελλάδος.. Έκτοτε και μέχρι τον Οκτώβριο
Ο
του
υ 2009 διετέλλεσε Γενικός Γραμματέας του
Υπου
υργείου Οικονο
ομίας και Οικο
ονομικών.
Υπήρ
ρξε ενεργό στέέλεχος της ΟΝ
ΝΝΕΔ και της ΔΑΠ
Δ
– ΝΔΦΚ.
Εκλέέγεται συνεχώςς από το 1994
4 στην Κεντρικ
κή Επιτροπή τη
ης Ν.Δ.
Τον Ιούλιο του 20
010 με απόφαση του Προέδ
δρου της Ν.Δ. κ. Αντώνη Σα
αμαρά ορίστηκε Γεν. Διευθυντής
Ν
Δημοκρα
ατίας.
της Νέας

Μαρία Σχοινά
Σ
Υπε
εύθυνη Δημ
μοσίων Σχέσ
σεων και Επ
πικοινωνίας
ς
ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Γιώρ
ργος Τσα
απρούνη
ης
Α
Ανώτερος
Δ
Διευθυντής
Εταιρικών Σχέσεων
Σ
WIND Ελλάς
Ε

Ο Γιιώργος Τσαπρ
ρούνης διαθέτεει σημαντική εμπειρία
ε
στο χώρο
χ
της επικο
οινωνίας στον οποίο εργάζετται τα
τελευ
υταία 20 και πλέον χρόνια. Ξεκίνησε την
τ
επαγγελμ
ματική του εμ
μπειρία το 19
991 ως σύμβο
ουλος
επικο
οινωνίας αυσττραλιανών εταιρειών. Επιστρ
ρέφοντας στηνν Ελλάδα το 1994,
1
ανέλαβε καθήκοντα project
mana
ager στην ετα
αιρεία Almo International.
I
Στη συνέχεια, μετακινήθηκκε στο Καζίνο
ο Αιγαίου στη θέση
του διευθυντή μά
άρκετινγκ. Το
ον Δεκέμβριο του 2000 πρ
ροσελήφθη σττη STET Hella
as ως sponso
orship
ager και τον Ιανουάριο το
ου 2003 ανέλα
αβε καθήκονττα Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας, εννώ το
mana
2007
7 προήχθη σττη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Εταιιρικών Σχέσεω
ων την οποία κατέχει μέχρ
ρι και
σήμεερα.
Ο Γιώργος Τσαπρ
ρούνης είναι πτυχιούχος του Πανεπισττημίου RMIT της Αυστραλίας στους τομείς
τ
οινωνίας και Μάρκετινγκ
Μ
κα
αι κάτοχος μετταπτυχιακού τίτλου στον το
ομέα της Διοίκκησης Επιχειρή
ήσεων
Επικο
από το Hawthorn Institute of Ed
ducation. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα και έχχει δύο παιδιά
ά.
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Η Vodafone διαθέτει λύσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη
H Vodafone έχει στόχο να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις σημερινές προκλήσεις, παραμένοντας προσηλωμένη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Αναπτύσσει ολοκληρωμένα προγράμματα που εξασφαλίζουν ότι η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί υπεύθυνα, να κάνει αποδοτική χρήση των φυσικών
πόρων (της ενέργειας και των υλικών), ενώ παράλληλα συνεχίζει να αξιοποιεί την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για την ανάπτυξη μιας
βιώσιμης κοινωνίας, σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
Αξιοποίηση της τεχνολογίας
• Ανέπτυξε τις υπηρεσίες «Έλεγχος Κόστους» και «Έλεγχος Χρήσης», με στόχο να ενημερώνονται οι συνδρομητές της για το υπόλοιπο του
προγράμματος χρήσης που έχουν επιλέξει, ώστε να μην υπερβαίνουν το ποσό που έχουν υπολογίσει να δαπανούν.
• Ανέπτυξε και παρέχει στους πελάτες της νέες υπηρεσίες και έξυπνες εφαρμογές που επιτρέπουν την ασύρματη σύνδεση μεταξύ συσκευών
(Μ2Μ) στον κλάδο των μεταφορών (π.χ. διαχείριση στόλου οχημάτων) και των υπηρεσιών (π.χ. έξυπνοι μετρητές). Οι επενδύσεις σε έξυπνες εφαρμογές κινητής επικοινωνίας ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας,
την ανάπτυξη, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον.
• Δημιούργησε την πρωτοποριακή εφαρμογή για smartphones «Vodafone Explore Greece», με σκοπό να προωθήσει και να αναδείξει τον πολιτισμό, την ιστορία και το περιβάλλον της χώρας, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό κυρίως σε χώρες του εξωτερικού,
στηρίζοντας έμπρακτα την εγχώρια οικονομία, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες που βασίζονται στον τουρισμό. H εφαρμογή διατίθεται δωρεάν σε όλους
τους χρήστες smartphones με λειτουργικό σύστημα Android και iOS (Apple), ανεξαρτήτως δικτύου ή χώρας. Μέχρι σήμερα, το Vodafone Explore
Greece έχει προωθηθεί ήδη στη διεθνή συνδρομητική βάση του Ομίλου Vodafone στην Ευρώπη, σε περισσότερους από 90 εκατομμύρια συνδρομητές.
• Εφαρμόζει το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής το οποίο παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε όλους, ανεξάρτητα
με το πού κατοικούν. Αξιοποιώντας τον εξοπλισμό του προγράμματος και το δίκτυο κινητής επικοινωνίας της Vodafone, τα αγροτικά ιατρεία που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν πλέον να παρέχουν και συγκεκριμένες ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σήμερα το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 30 απομακρυσμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα από την Καστοριά και τη Δράμα, μέχρι το Καστελόριζο και τη Γαύδο. Στόχος της Vodafone είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα σε 100 απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής
Ελλάδας.
• Εφαρμόζει για 9η συνεχή χρονιά, το «bsafeonline» το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για ασφαλή χρήση του διαδικτύου από το κινητό τηλέφωνο
και τον υπολογιστή για παιδιά και εφήβους. Το βασικό εργαλείο που παρέχει η Vodafone με στόχο την ασφαλή χρήση του διαδικτύου είναι η «Youth
Safe Pack», η πρώτη κάρτα κατάλληλα σχεδιασμένη για παιδιά, με προεγκατεστημένα φίλτρα που απενεργοποιούν την πρόσβαση σε ακατάλληλο
περιεχόμενο, αλλά και την κλήση και αποστολή SMS σε αριθμούς αυξημένης χρέωσης. Επιπλέον, η Vodafone έχει αναπτύξει και παρέχει δωρεάν σε
όλους την εφαρμογή (app για Android) «Vodafone Safety Net» η οποία δίνει τη δυνατότητα στους γονείς, εύκολα να καθορίσουν μαζί με το παιδί τους
τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιεί τις λειτουργίες ενός smartphone. Αντίστοιχα, βασικά εργαλεία ενημέρωσης του προγράμματος της Vodafone,
αποτελεί η ιστοσελίδα vodafone.gr/bsafeonline, καθώς και το συνοπτικό έντυπο «Οδηγός για Γονείς».
Αποδοτική χρήση φυσικών πόρων
• Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζει η εταιρεία στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο και τα
κτίρια γραφείων, την περίοδο 2011-2012 αποτράπηκαν περισσότεροι από 47.000 τόνοι CO2 . Αντίστοιχα, προωθήθηκαν για ανακύκλωση περισσότερα από 105.000 χιλιάδες προϊόντα κινητής επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα, φορτιστές και αξεσουάρ) και περισσότεροι από 9 τόνοι οικιακών μπαταριών.
Στήριξη φορέων με άξονα το Παιδί
• Υποστηρίζει τα τελευταία 11 χρόνια το έργο των Γιατρών του Κόσμου, για τη λειτουργία της Κινητής Παιδιατρικής και Οδοντιατρικής Μονάδας.
Μέσα στα 11 χρόνια λειτουργίας της, η μονάδα έχει προσφέρει ιατρική περίθαλψη σε περισσότερα από 50.000 παιδιά πανελλαδικά και συνεχίζει. Από
το Σεπτέμβριο του 2012, η μονάδα πραγματοποιεί διήμερες δράσεις σε επιλεγμένους Δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, και παρέχει δωρεάν
παιδιατρική περίθαλψη, φαρμακευτική αγωγή και εμβολιαστική κάλυψη σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για
οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους.
• Στηρίζει από το 2005 τα Παιδικά Χωριά SOS με τη δημιουργία των Εργαστηρίων Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης, ενώ δίνει τη
δυνατότητα στους εργαζομένους της, αλλά και το ευρύ κοινό να συμβάλουν στο έργο των Παιδικών Χωριών SOS, μέσα από μια πληθώρα δράσεων
που στόχο έχουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών. Για την πολυετή στήριξή της στα Παιδικά Χωριά SOS, η Vodafone διακρίθηκε στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, του νέου θεσμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας Έπαινο στην κατηγορία των Μεγάλων
Επιχειρήσεων, τον Απρίλιο του 2013.

Υ
ΥΠΟ
ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
Α
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝ
ΝΑΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙΙ ΒΙΟΜΗΧ
ΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤ
Ε
ΤΗΡΙΟ ΑΘ
ΘΗΝΩΝ

Το Ε
ΕΒΕΑ, ως θεεσμοθετημέννος σύμβουλ
λος της πολιττείας, βρίσκεεται κοντά στις
σ
ανάγκες των
μελώ
ών του, παρέέχοντας υπηρ
ρεσίες που δίνουν
δ
αποτελλεσματικές λύσεις
λ
σε κάθ
θε πρόβλημα
α που
μπορ
ρεί να παρο
ουσιαστεί σε οποιαδήποττε επιχειρημα
ατική δρασττηριότητα. Συγκεκριμένα
Σ
το
ΕΒΕΑ
Α:






Γνωμοδοτεί και συμβουλλεύει την πολλιτεία για τηνν ανάπτυξη της
τ εθνικής οικονομίας.
ο
Τηρεί μητρώ
ώα εμπορικώνν-βιομηχανικκών και εξαγω
ωγικών επιχεειρήσεων.
Πραγματοπο
οιεί και υπο
οδέχεται εμπ
πορικές αποσ
στολές, διορ
ργανώνει συ
υνέδρια-ημερ
ρίδες,
σεμινάρια κα
αι επιχειρημα
ατικές συνανττήσεις.
Παρακολουθ
θεί τις εξελίξξεις του εμπορίου και της βιομηχα
ανίας σε τοπικό και διεεθνές
επίπεδο και ενημερώνει
ε
τ μέλη του.
τα
Παρέχει πληροφορίες κατά δραστηριότητα και πρ
ροϊόντα επιχεειρήσεων.

Επικ
κοινωνία:
Δ/νσ
ση: Ακαδημία
ας 7, 10671 Α
Αθήνα
Τηλ..: 210.36048
815-9, 210.36
602411
Fax:: 210.361646
64
Web
bsite: www.a
acci.gr
e-mail: info@accci.gr
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ΜΕ
ΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
LIBRA GROUP
G
Το Libra Group
G
είναι έν
νας οικογενειιακός
διεθνής επιχειρηματικ
ε
κός όμιλος που
δραστηριοποιείται σε πέντε βασιικούς
τομείς: τη ναυτιλία, τη
ην αεροπορία
α, τη
διαχείριση ακινήτων, τη
τ φιλοξενία
α και
την αναννεώσιμη ενέέργεια. Έχειι 30
θυγατρικέςς,
σε
25
5
διαφορεετικές
τοπο
οθεσίες, σε τέσσερις
τ
ηπεείρους. Το Grroup ιδρύθηκκε με τη δέσ
σμευση για διεθνή
δ
προοπ
πτική,
τοπική ενόρασ
ση και υπευθυνότητα απέναντι στις κοινό
ότητες μέσ
σα στις οπ
ποίες
δρασ
στηριοποιείτα
αι.
Η πώ
ώληση 67 πλλοίων μεταξύ
ύ 2004 και 2006
2
επέτρεψ
ψε την ταχεία
α ανάπτυξη του Libra Grroup.
Η επ
πιχειρηματική
ή μονάδα αεροπορίας έχεει αποκτήσει αεροσκάφη με αξία που
υ πλησιάζει τα
τ $5
δις α
από την έναρ
ρξή της. Το ναυτιλιακό
ν
εν
νδιαφέρον το
ου ομίλου επ
πεκτείνεται κα
αι πάλι, με στόλο
σ
που πλησιάζει τα
τ 60 πλοία. Το παγκόσμ
μιο χαρτοφυ
υλάκιο σε ακ
κίνητα αποτεελείται από πάνω
π
από 3 εκατομμύ
ύρια τετραγω
ωνικά πόδια οικιστικών
ο
κα
αι εμπορικώνν ιδιοκτησιώνν. Το ενδιαφ
φέρον
για τον τομέα της
τ
φιλοξενίας σε παγκό
όσμιο επίπεδ
δο απαρτίζετται από περισσότερα από 40
ιδιόκκτητα ή διαχ
χειριζόμενα ξενοδοχεία
ξ
κ εστιατόριια. Ο τομέαςς της ανανεώ
και
ώσιμης ενέργγειας
περιλαμβάνει ηλ
λιακή και αιολική ενέργ
γεια, βιοαέρ
ριο και μονά
άδες κυψελώ
ών καυσίμου
υ σε
τέσσ
Οι
σερις
χώρες.
διαφοροποιη
ημένες
επεενδύσεις
περιλαμβάνο
π
υν
παραγγωγές
κινηματογραφικώ
ών έργων, γεεωργικές καλλλιέργειες και οικονομικέςς υπηρεσίες.

ΚΥ
ΥΡΙΟΙ ΧΟ
ΟΡΗΓΟΙ
Όμιλος Ελληνικ
κά Πετρέλ
λαια
Τα ΕΛΛΗ
ΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ
ΕΛΑΙΑ, τα οπ
ποία ιδρύθηκκαν το 1998, είναι
ένας από τους σημ
μαντικότερου
υς Ομίλους στον τομέα της
ενέργειας στην Νοτιιοανατολική Ευρώπη, μεε δραστηριόττητες
σε ολόκ
κληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας
ε
κα
αι με
παρο
ουσία σε 7 χώρες. Οι μετοχές το
ους διαπραγμ
ματεύονται στο Χρηματτιστήριο Αθη
ηνών
(ATH
HEX: ELPE) και
κ η κεφαλα
αιοποίησή του
υς ανέρχεταιι σε περίπου €2,6 δισ.
Το εεύρος των δρ
ραστηριοτήτω
ων του περιλλαμβάνει:







Εφοδιασ
σμός, Διύλιση
η και Εμπορία
α πετρελαιοεειδών, στην Ελλάδα
Ε
και το
ο εξωτερικό.
Λιανική Εμπορία πετρ
ρελαιοειδών,, στην Ελλάδ
δα και το εξω
ωτερικό.
Παραγωγή και Εμπορ
ρία Χημικών//Πετροχημικώ
ών.
Έρευνα και Παραγωγγή Υδρογονα
ανθράκων.
Παραγωγή και Εμπορ
ρία Ηλεκτρικκής Ενέργειαςς και Φυσικό Αέριο.
Παραγωγή και Εμπορ
ρία Ανανεώσ
σιμων Πηγών Ενέργειας.
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Παροχή Μελετών κκαι Τεχνικώνν Υπηρεσιώνν για τεχνικ
κά έργα συνναφή με θέματα
υδρογοννανθράκων.
Συμμετο
οχή στη μετταφορά αργγού πετρελα
αίου και προ
οϊόντων (αγγωγοί, θαλάσ
σσιες
μεταφορ
ρές).

Ο Ό
Όμιλος, την τελευταία πενταετία
π
υλ
λοποίησε ένα
α επενδυτικό
ό πρόγραμμ
μα ύψους €3
3 δις
περίπου, στο πλ
λαίσιο του οποίου
ο
εντάσ
σσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλλύτερης ιδιωττικής
βιομ
μηχανικής επένδυσης στη
ην Ελλάδα, που
π αφορά στον
σ
εκσυγχρ
ρονισμό και στην
σ
αναβάθ
θμιση
του διυλιστηρίου
υ Ελευσίνας. Το νέο διυ
υλιστήριο ανναμένεται να υποστηρίζει ουσιαστικά
ά την
κερδ
δοφορία του Ομίλου, ενώ
ώ παράλληλα
α θα προσφέέρει πολλαπλλά οφέλη για
α το περιβάλλλον,
την απασχόληση
η και την εθννική οικονομία
α.

ICAP
P Group
Η ICAP Group, μέέλος του Ελλληνικού Δικκτύου για την
τ
Ε.Κ.Ε., ως
ω ο
ύτερος Όμιλλος παροχής Υπηρεσιώ
ών προς Επ
πιχειρήσεις στην
μεγαλύ
Ελλάδα
α αλλά και τη
τ ΝΑ Ευρώ
ώπη, θεωρεί ευθύνη του
υ την προσφ
φορά
στους Ανθρώπου
υς της, στην Κοινωνία
α και στο Περιβάλλον
Π
ν. Με
ωνία και τους
τ
κεντρικκό μήνυμα «Νοιαζόμαστε για την Κοινω
Ανθρώ
ώπους μας»
», προάγουμεε δράσεις περιβαλλοντικο
ού χαρακτήρα και
εφαρμό
όζουμε προγγράμματα κο
οινωνικής πρ
ροσφοράς που
π
αντανακκλούν
τις α
αξίες και την κουλτούρα μας.
μ
Η δρ
ραστηριοποίη
ηση μας, αφο
ορά σε τρεις προγραμματτικούς άξονεςς:
‐

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: H ICAP λειτουργώνντας με γνώ
ώμονα την προστασία του
περιβάλλ
λοντος, πρα
αγματοποιεί σειρά ενεργειών στο πλαίσιο του
υ προγράμμ
ματος
«ICAP Acts Gree
en» με απώ
ώτερο στόχχο την υιοθ
θέτηση - διάχυση
δ
ενεεργής
οικολογικής συμπερ
ριφοράς (εξο
ορμήσεις, αννακύκλωση, δεκάλογος περιβαλλονττικής
συνείδησ
σης).

‐

Η ΚΟΙΝ
ΝΩΝΙΑ: Κάθ
θε χρόνο δίν
νουμε έμφαση στην Κο
οινωνική Συ
υνεισφορά του
Ομίλου και στον Εθελοντισμ
Ε
μό με σκοπό τη βοήθεια προς ευαίσ
σθητες κοινω
ωνικές
ομάδες και φιλανθ
θρωπικούς οργανισμούς
ο
ού, Χωριά SOS,
(Χαμόγελο του Παιδιο
Π, «ΜΕΙΝΕ ΔΥ
ΥΝΑΤΟΣ»).
ΕΛΕΠΑΠ

‐

ΑΝΘΡΩ
ΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ:
Ο
Μ από τις 5 Εταιρικές μας
Μία
μ αξίες μας υποδεικνύεει να
«Νοιαζόμαστε για τη
ην Κοινωνία και
κ τους Ανθ
θρώπους μαςς» και η στήρ
ριξη, ικανοπο
οίηση
αλλά κα
αι εξέλιξη των
τ
εργαζομ
μένων μας είναι
ε
πρώτισ
στη έννοια μας (πρόγρα
αμμα
Investig
gate Career Abilities
A
& Prospects,
P
Τ
Τράπεζα
Αίμα
ατος ICAP, περισσότερες
π
ς από
40 Εκπαιδεύσεις εττησίως, Ιαττροφαρμακευ
υτική περίθα
αλψη μέσω προγραμμά
άτων
ιδιωτικήςς ασφάλισηςς).
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ΧΟ
ΟΡΗΓΟΙ

Αθ
θηναϊκή Ζυθοποιία
Ζ
Η Αθηναϊκή
Α
Ζυθ
θοποιία Α.Ε. είναι από τιςς σημαντικόττερες
ετα
αιρείες παραγγωγής και εμ
μπορίας μπίρ
ρας στην Ελλλάδα.
Ιδρ
ρύθηκε το 1963 απ
πό μια ομάδα
ο
Ελλή
ήνων
επιχχειρηματιών και σήμεερα έχει τρία
τ
εργοσττάσια
παρ
ραγωγής μπίρ
ρας στην Αθήνα, τη Θεσ
σσαλονίκη και την
Πάττρα όπου απ
πασχολεί 1.00
00 εργαζόμεενους και παρ
ράγει
τις μ
μπίρες Amste
el, Heineken, ΑΛΦΑ, Fisccher, Amstel Pils, Amstel Radler, Bucckler, BIOΣ 5 και
μία μονάδα εμφ
φιάλωσης το
ου φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ
Η στην Λαμ
μία. Ταυτόχρ
ρονα,
άγει περισσόττερες από 15
5 μάρκες μπίρ
ρας, ενώ εξάγει 17 προϊό
όντα της σε 20
2 χώρες ανά
ά τον
εισά
κόσμ
μο.
ράλληλα με την
τ
επιχειρη
ηματική της ανάπτυξη, η εταιρία επ
πενδύει επί σειρά
σ
ετών στον
Παρ
εκσυ
υγχρονισμό της παραγγωγικής δια
αδικασίας, στην
σ
υιοθέττηση μιας ολοκληρωμ
μένης
περιβαλλοντικήςς πολιτικής, τη διαμόρ
ρφωση ενό
ός ασφαλού
ύς και δίκα
αιου εργασιακού
τ ενημέρω
ωση των κατα
αναλωτών για την υπεύθ
θυνη κατανάλλωση του αλλκοόλ
περιβάλλοντος, την
ρά, πάντα μεε την έμπρα
ακτη συμβολλή των εργαζομένων τηςς, με
και την κοινωνικκή προσφορ
φάνεια και λο
ογοδοσία.
διαφ
www.ath
henianbrewe
ery.gr | ww
ww.responsib
beerity

Alp
pha Bank
Η Alp
pha Bank ιδρ
ρύθηκε το 1879
1
και είνα
αι μία
από τις μεγαλύττερες τράπεζζες στην Ελλλάδα.
δίκτυο άνω των
τ
1.000 Καταστημάτω
Κ
ων, ο
Με δ
Όμιλος της Alpha
a Bank δρασ
στηριοποιείτα
αι και
πεζική αγορά με παρουσία
α στην Κύπρ
ρο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία,, στη
στη διεθνή τραπ
Σερβία, στην Ουκρανία, σττην Αλβανία
α, στην Π.Γ.Δ
Δ.Μ. και στη
η Μεγάλη Βρεταννία.
Β
Ο Όμιλος
Ό
Alpha Bank, ένας από τους μεεγαλύτερους ομίλους του
υ χρηματοοικ
κονομικού το
ομέα,
προσ
σφέρει ένα ευρύ
ε
φάσμα υπηρεσιών,, συμπεριλαμ
μβανομένης της λιανικήςς τραπεζικής,, της
τραπ
πεζικής μικρ
ρομεσαίων και μεγάλω
ων επιχειρήσ
σεων, των πιστωτικώνν καρτών, της
διαχχειρίσεως κεφαλαίων,
κ
της επενδ
δυτικής τραπεζικής, του
τ
private
e banking, των
χρημ
ματιστηριακώ
ών εργασιών, του leasing
g και του facttoring.
Alpha Bank, στο
σ πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνική
ής Ευθύνης και της προ
οσφοράς τηςς στο
Η A
κοιννωνικό σύνολ
λο, μεριμνά για
γ το ανθρώ
ώπινο δυναμιικό της και το
τ εργασιακό περιβάλλον,, την
προσ
στασία της φύσεως,
φ
την κοινωνική κα
αι πολιτιστική
ή ζωή του τό
όπου.
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Citii Ελλάδος
ς
C ως μία τράπεζα
τ
παγγκόσμιου βελ
ληνεκούς και κύρους με 200
Η Citi
εκα
ατομμύρια πελάτες, ιδιώτες,
ι
ετταιρείες, κυβερνήσεις και
οργγανισμούς δρ
ραστηριοποιεείται σε 160 χώρες
χ
μεταξύ
ύ των οποίω
ων και
η Ε
Ελλάδα. Στόχ
χος της Citi είναι να προ
οσφέρει απλλές, δημιουρ
ργικές
και υπεύθυνες χρηματοοικκονομικές πρ
ροτάσεις στο
ους πελάτεςς της
προκκειμένου να πραγματοπο
οιούν τους σττόχους τους.
ε
μια σημ
μαντική επιχεειρηματική μονάδα
μ
της Citi
C με την πλέον
π
πολύχρονη
Η Citi Ελλάδας είναι
ουσία στην ελληνική
ε
αγο
ορά από κάθ
θε άλλη ξένη
η τράπεζα. Ιδρύθηκε
Ι
το 1964, με αρ
ρχικό
παρο
σκοπ
πό να εξυπηρετεί τις ανά
άγκες της Να
αυτιλίας και των
τ
μεγάλωνν επιχειρήσεω
ων. Στη δεκα
αετία
του '80, ξεκίνησεε η επέκτασή
ή της στη λια
ανική τραπεζιική.
Σήμεερα, η Citi είναι η μεγαλύτερη ξένη τράπεζα
τ
στη χώρα και αποτελεί σημεείο αναφοράς για
το σύγχρονο ελληνικό
ε
τρα
απεζικό κλάδο, με ισχυ
υρή παρουσ
σία στο χώρο της λιαννικής
πεζικής, των μεγάλων επ
πιχειρήσεων, της ναυτιλία
ας και των πα
αγκόσμιων αγορών. Το 2
2014,
τραπ
η Citti Ελλάδας θα
α γιορτάσει την
τ επέτειο των
τ
50 χρόνω
ων λειτουργίίας της.

ΔΕΗ
Η Α.Ε.
Σε μια πεερίοδο έντοννων οικονομιικών δυσκολλιών η ΔΕΗ ΑΕ
Α –
με μια μοναδική
μ
συ
υμβολή στη
ην ανάπτυξη
η της Ελληννικής
Οικονομία
ας και διεύρυ
υνση της Κοινωνικής Ευη
ημερίας για πάνω
π
από 60 χρόνια – στέκεται
σ
κονντά στους πελάτες
π
της που
δοκιμάζοννται.
Μέσα στη
ην τελευταία διετία η ΔΕΗ
Η έχει πραγμ
ματοποιήσει πάνω
π
από 1,2 εκατ. διεευκολύνσεις προς τουςς πελάτες της,
νοικκοκυριά και επιχειρήσειςς. Πρόσφαττα πήρε πρόσθετα μέττρα για την
ν επέκταση των
διευκολύνσεων υπέρ των πλέον
π
ευάλω
ωτων νοικοκυ
υριών, που δύνανται να
α πληρώνου
υν το
α σε περισσόττερες μικρές δόσεις.
ηλεκκτρικό ρεύμα
σης, η ΔΕΗ, από την πρώ
ώτη στιγμή θέσπισης απ
πό την Πολιττεία του Κοιννωνικού Οικιακού
Επίσ
Τιμο
ολογίου (2011) ενεργά σττηρίζει τη σχ
χετική προσπ
πάθεια, ώστεε με τα χαμηλά τιμολόγιά
ά του
να έέχουν πολύ φθηνό
φ
ρεύμα
α – μέχρι καιι 42% - διάφ
φορες ευαίσθ
θητες κατηγο
ορίες συμπολλιτών
μας:: τρίτεκνοι, ΑμΕΑ,
Α
μακροχχρόνια άνεργγοι, νοικοκυρ
ριά με χαμηλό
ό εισόδημα κλπ. Παράλλληλα,
μέσω
ω των Υπηρεσιών Κοιννής Ωφέλειας, συμβάλλεει στην εξα
ασφάλιση ιδιιαίτερα χαμη
ηλών
τιμο
ολογίων για τους
τ
πολύτεεκνους, ενώ διαθέτει ηλλεκτρικό ρεύμα στους κα
ατοίκους των μη
διασ
συνδεδεμένω
ων νησιών.
Η ενεργά σττηρίζει την ανάκαμψη
α
τη
ης Εθνικής Οικονομίας
Ο
μ πολύ μεγγάλες
με
Εξάλλλου, η ΔΕΗ
παρα
αγωγικές κα
αι περιβαλλο
οντικές επεννδύσεις, οι οποίες
ο
έφθα
ασαν τα 3 δισ. ευρώ στην
τελεευταία τριετία
α.
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ΔΕΠ
ΠΑ Α.Ε.
Η ΔΕΠΑ είναι έναςς σύγχρονος και ανταγω
ωνιστικός όμιλος εταιριώνν, με
δυναμική παρουσία
α στον ενερ
ργειακό τομέα και ουσιιαστική συμβολή
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονο
ομίας και στη δημιου
υργία
ανταγω
ωνιστικής και φιλικής προ
ος το περιβάλλλον ενεργειιακής αγοράςς. Με
συνεχεείς επεκτάσεις των αγωγγών φυσικού
ύ αερίου κα
αι τη δημιου
υργία
νέων Εταιριών
Ε
Παρ
ροχής Αερίου (ΕΠΑ), φέρν
νει το φυσικκό αέριο κονττά σε
όλο και περισσότερ
ρες περιοχές ττης χώρας.
Οι σ
στρατηγικοί στόχοι
σ
της ΔΕ
ΕΠΑ συνίστανται:









στη δια
ασφάλιση τω
ων απαραίτη
ητων ποσοτή
ήτων φυσικο
ού αερίου για
γ κάλυψη των
ενεργεια
ακών αναγκώ
ών επιτυγχάν
νοντας ανταγγωνιστικούς όρους
ό
προμή
ήθειας αερίου
υ, με
περαιτέρ
ρω διαφοροπ
ποίηση των πηγών
π
προμή
ήθειας φυσικο
ού αερίου.
στη διατήρηση ηγεετικής θέσηςς στην αγορ
ρά διασφαλίζοντας συνθ
θήκες περαιττέρω
ανάπτυξξης.
στην αννάδειξη του ρόλου της εταιρίας στην ευρύτερη
η περιοχή τόσο
τ
στον τομέα
τ
ανάπτυξξης υποδομώ
ών, όσο και σττον τομέα εμ
μπορίας αερίο
ου.
στη μείω
ωση τιμής διά
άθεσης του φυσικού
φ
αερίίου.
στη συμ
μβολή στο άνοιγμα της αγοράς
α
του φυσικού αερ
ρίου και τηνν αποτελεσμα
ατική
λειτουργ
γία της απελεευθερωμένηςς αγοράς με ανταγωνιστικ
α
κούς όρους.
στην παρακολούθηση του συ
υνεχώς εξελλισσόμενου κανονιστικο
ού πλαισίου,, σε
ευρωπαϊϊκό και εθνικκό επίπεδο, καθώς και η προώθηση των εταιρικκών στρατηγγικών
μέσω της
τ
συμμετο
οχής της ετταιρίας σε δημόσιες διαβουλεύσεις
δ
ς και επιτρ
ροπές
ευρωπαϊϊκών οργανισ
σμών.
στην επ
πίτευξη εταιρ
ρικής διακυβ
βέρνησης άρ
ρρηκτα συνδ
δεδεμένης με
μ τις αρχέςς της
Εταιρική
ής Υπευθυνόττητας.

ΕΠΑ έχει βρα
αβευτεί επί δύο
δ συναπτά έτη από τονν δείκτη Εταιρικής Κοινω
ωνικής Ευθύνης cr
Η ΔΕ
inde
ex του Ινστιττούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνηςς για τα προγγράμματα ΕΚ
ΚΕ που υλοπο
οιεί.

Δια
αχειριστής
ς Εθνικού
ύ Συστήμα
ατος Φυσιικού Αερίου (ΔΕΣΦ
ΦΑ)
Ο Διαχειριστή
ής Εθνικού Συστήματος
Σ
Φυσικού Αεερίου
(Δ
ΔΕΣΦΑ) είνα
αι ο υπεύθυνος φορέας για
γ τη λειτουργία,
σ
συντήρηση,
ση και ανάπ
πτυξη
διαχείριση, εκμετάλλευσ
του Εθνικού Συστήματο
ος Φυσικού Αερίου (ΕΣ
ΣΦΑ)
προκκειμένου αυ
υτό να είνα
αι οικονομικά
ά υγιές, τεχχνικά άρτιο και ολοκλη
ηρωμένο κα
αι να
εξυπ
πηρετεί απρό
όσκοπτα τις ανάγκες
α
των χρηστών κα
ατά τρόπο ασ
σφαλή, επαρ
ρκή, αξιόπιστο
ο και
οικο
ονομικά αποδ
δοτικό.
ράλληλα, ο ΔΕΣΦΑ, στον βαθμό που του
τ αναλογεεί, φροντίζει ώστε
ώ
οι χρήσ
στες του Εθννικού
Παρ
Συσττήματος Φυσ
σικού Αερίου
υ (ΕΣΦΑ) να έχουν τη δυνατότητα να
α παράσχουνν το φυσικό αέριο
α
στηνν καλύτερη δυνατή
δ
τιμή στον τελικό καταναλωτή.
Τα τελευταία
τ
χρ
ρόνια υπήρξα
αν αναμφίβο
ολα ένα ορόσ
σημο στην πορεία
π
του ΔΕΣΦΑ
Δ
σε πολλά
επίπεδα. Ο ΔΕΣΦΑ κατετάγη το 2011 στην
σ
8η θέσ
ση στο σύνο
ολο των ελλη
ηνικών εταιρ
ρειών
ας, έναντι 27
7ης το 2009.
βάσεει του ύψουςς κερδοφορία
πίδοση της εταιρείας
ε
ήτα
αν και για το
ο 2012 εντυπωσιακή, πα
αρά την κρίσ
ση: η
Η οιικονομική επ
καθα
αρή κερδοφο
ορία της εταιρείας ενισχύ
ύθηκε κατά 3%,
3
στα 88,7
7 εκατ. ευρώ
ώ, από 86,1 εκατ.
ε
ευρώ
ώ το 2011 κα
αι έναντι 22,5
5 εκατ. ευρώ
ώ το 2009.
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υρωστία του ΔΕΣΦΑ, επιπλέον της σταθερά
σ
υψη
ηλής μερισματικής απόδοσης
Η οικονομική ευ
σφαλίζει τηνν απρόσκοπττη υλοποίησ
ση του επεννδυτικού πρ
ρογράμματόςς του, αλλά
ά και
εξασ
καθιιστά την εταιρεία μια ιδια
αίτερα ελκυσ
στική περίπτω
ωση τοποθέττησης κεφαλαίων στο πλλαίσιο
του προγράμματτος αποκρατικοποιήσεων..
Επιπ
πρόσθετα, ο ΔΕΣΦΑ συμ
μμετέχει ενερ
ργά στην προσπάθεια τη
ης Ελλάδας να
ν είναι παρο
ούσα
στου
υς βασικότερ
ρους γεωπολλιτικούς σχεεδιασμούς πο
ου αφορούν
ν τον ενεργειακό χάρτη
η της
ευρύ
ύτερης περιο
οχής της Νοττιοανατολική
ής Ευρώπης και που έχο
ουν ως στόχο τη διασφά
άλιση
νέωνν πηγών εφο
οδιασμού σε φυσικό αέριο
ο για τα κατα
αναλωτικά κέέντρα της Ευ
υρώπης.

Διε
εθνής Αερ
ρολιμένας Αθηνών «Ελευθέρ
ριος Βενιζζέλος»
Η εταιρεεία Διεθνής Αερολιμένας
Α
Αθηνών Α.Ε
Ε. (ΔΑΑ) ιδρ
ρύθηκε το 1996,
1
μέσω τη
ης σύμπραξξης Δημοσίο
ου και Ιδιω
ωτικού τομέέα. Η Σύμβ
βαση
Ανάπτυξη
ης Αεροδρομ
μίου (ΣΑΑ), που κυρώθηκε από τον
ν ελληνικό Νόμο
Ν
2338/95,, προβλέπει την τριακοντταετή εκχώρ
ρηση της επιικαρπίας, δηλλαδή
το αποκκλειστικό δικκαίωμα κατο
οχής και χρ
ρήσης του ακινήτου
α
για
α τη
«μελέτη,, χρηματοδόττηση, κατασ
σκευή, ολοκλλήρωση, θέσ
ση σε λειτουργία,
συντήρηση, λειτουργγία, διοίκηση και ανάπτυξξη του αεροδ
δρομίου». Ο ΔΑΑ
ργεί ως εταιρ
ρεία του ιδιω
ωτικού τομέα
α, με το Ελλη
ηνικό
διοικείται και λειτουρ
Δημόσιο να κατέχει το 55% των
τ
μετοχώνν και το υπ
πόλοιπο 45%
% να
βρίσκετα
αι στην κατοχ
χή ιδιωτών.
μιουργία υψηλής αξίας για το σύν
νολο των συμμετόχων
σ
του,
Με εταιρικό σττόχο τη δημ
σφέροντας υπηρεσίες
υ
μεε άριστη σχέσ
ση τιμής - πο
οιότητας, ο ΔΑΑ
Δ
ακολουθεί συγκεκριμένη
προσ
αναπ
πτυξιακή σττρατηγική τόσο
τ
στο τμήμα τωνν αεροναυτιλιακών όσο
ο και τωνν μη
αερο
οναυτιλιακώνν δραστηριο
οτήτων του. Προσφέρο
οντας ένα από
α
τα πιο
ο καινοτόμα
α και
ολοκκληρωμένα προγράμματτα κινήτρωνν προς τις αεροπορικέςς εταιρείες διεθνώς,
δ
ο ΔΑΑ
διασ
σφαλίζει τη βιωσιμότητα
α και την πεεραιτέρω αννάπτυξη τηςς εγχώριας και
κ της διεθ
θνούς
κίνησης, σε στεν
νή συνεργασ
σία με το σύννολο των αερ
ροπορικών ετταιρειών (διεεθνείς ή εταιρείες
σιακές ή χαμη
ηλού κόστουςς).
βάσης, παραδοσ
Με όχημα
ό
τις υψ
ψηλού επιπέέδου υπηρεσ
σίες που προ
οσφέρει, Ο Διεθνής
Δ
Αερο
ολιμένας Αθη
ηνών
είναι κάτοχος σημαντικότατ
σ
του αριθμού
ύ διεθνών δ
διακρίσεων και
κ βραβείωνν. Σήμερα, στην
α
υ, δραστηριοποιείται μία μοναδική
ή επιχειρημ
ματική οντό
ότητα
περιοχή του αεροδρομίου
ονομικής και κοινωνικής δραστηριόττητας για ολλόκληρη τηνν Αττική. Περισσότεροι από
οικο
15.0
000 εργαζόμεενοι απασχολλούνται στηνν ευρύτερη αεροδρομιακ
α
κή κοινότητα,, καθιστώντα
ας το
σύνο
ολο των άνω
ω των 300 επ
πιχειρήσεων που δραστηρ
ριοποιούνται στο χώρο του
τ αεροδρομίου,
ένανν από τουςς μεγαλύτερ
ρους μοχλού
ύς απασχόλη
ησης στην Ελλάδα και ένα σημανντικό
παρα
αγωγικό κεφ
φάλαιο σε το
οπική και εθ
θνική κλίμακα
α, συνεισφέρ
ροντας στο 2,14% του ΑΕΠ
όπω
ως καταμετρή
ήθηκε στη σχετική
σχ
μελέττη που πραγγματοποίησε το Οικονομιικό Πανεπισττήμιο
Αθηννών (2009).

Εθν
νική Τράπ
πεζα της Ελλάδος
Ε
Η Εθνική Τρ
ράπεζα, με ισχυρή παρο
ουσία στον Ελλαδικό χώρο,
χ
κκαθώς και με
μ τη δυναμ
μική της αν
νάπτυξη στη Νοτιοανατο
ολική
Ε
Ευρώπη και την Ανατολλική Μεσόγειο, ηγείται ενός μεγάλου
υ και
ισ
σχυρού Ομίλλου χρηματοο
οικονομικών υπηρεσιών στην
σ
Ελλάδα
α.
Ο Ό
Όμιλος της Εθ
θνικής Τράπεεζας προσφέέρει ευρύ φά
άσμα χρηματτοοικονομικώ
ών προϊόντωνν και
υπηρ
ρεσιών, οι οποίες
ο
ανταπ
ποκρίνονται στις
σ
συνεχώς μεταβαλλό
όμενες ανάγκκες επιχειρήσ
σεων
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και ιιδιωτών, όπω
ως επενδυτικκές εργασίες, χρηματιστηρ
ριακές συναλλλαγές, ασφά
άλειες, διαχείριση
στοιιχείων ενεργ
γητικού-παθη
ητικού, εργασ
σίες χρηματοδοτικής μίσ
σθωσης (leasing), καθώςς και
διαχχείρισης επιχεειρηματικών απαιτήσεων (factoring).
Όμιλος της Εθνικής
Ε
Τράπεζας, με σύνολο ενεργγητικού €104
4,2 δισ. (1o
o τρίμηνο 20
013),
Ο Ό
δρασ
στηριοποιείτα
αι διεθνώς σε 15 χώρεες (Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία,
Β
Ρουμανία,
Ρ
ΠΓΔΜ,
Σερβ
βία, Κύπρο, Ν. Αφρική, Μάλτα, Αλβα
ανία, Αίγυπττο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία,
Γ
Ολλανδία,
Λουξξεμβούργο), όπου ελέγχεει 10 τράπεζζες και 60 ετταιρείες παρο
οχής χρηματο
οοικονομικώνν και
λοιπ
πών υπηρεσιώ
ών και απασχχολεί περίπου
υ 35.400 εργγαζομένους.
θνική Τράπεζζα απασχολεεί 11.455 εργγαζομένους και
κ διαθέτει στην
σ
Ελλάδα
α ένα εκτετα
αμένο
Η Εθ
δίκτυο παροχής υπηρεσιών το
τ οποίο αποτελείται από 508 καταστήματα και 1.348 ATM.
Το Π
Πρόγραμμα Εταιρικής Κο
οινωνικής Δρ
ράσης «Ευθύ
ύνη» της Εθν
νικής Τράπεζζας εστιάζετα
αι σε
τρειςς άξονες: Άνθρωπος, Πολλιτισμός, Περ
ριβάλλον.
οινωνική συν
νεισφορά τηςς Εθνικής Τράπεζας περιλλαμβάνει ένα
α ευρύτατο φάσμα
φ
χορηγγικών
Η κο
δράσ
σεων στουςς τομείς του
υ πολιτισμού
ύ, των επισττημών, της έρευνας, τη
ης παιδείας, του
αθλη
ητισμού και του περιβάλλλοντος. Παρ
ράλληλα η Τρ
ράπεζα ενθαρρύνει δράσ
σεις εθελοντισ
σμού
των εργαζομένω
ων της.

Όμ
μιλος Euro
obank
H Eurobank είνναι
ένας
Ευρωπαϊκ
κός
τραπεεζικός
ορ
ργανισμός, με
μ σύνολο ενεργητικού € 64,5 δισ.
(απ
ποτελέσματα
α 1ου τριμήνου 2013) που προσφ
φέρει
τραπεζικές υπ
πηρεσίες σε οκτώ χώρ
ρες. Πέραν της
υναμικής τηςς παρουσίας στην Ελλά
άδα, η Eurobank
δυ
κατατάσσεται μεταξύ τω
ων ηγετικώνν τραπεζών στη
Βουλλγαρία, τη Ρουμανία
Ρ
και τη Σερβία, διακρίνεται στον τομέα Διαχείρισης Περιουσίας στην
Κύπρο, το Λουξεεμβούργο και το Λονδίνο και διαθέτει παρουσία σττην Ουκρανία.
Eurobank προ
οσφέρει πλήρες φάσμα τραπεζικών και χρηματο
οοικονομικώνν προϊόντωνν και
H E
υπηρ
ρεσιών σε νο
οικοκυριά κα
αι επιχειρήσεεις. Ως επιστέέγασμα της ποιότητας των παρεχόμεενων
προϊϊόντων και υπηρεσιών τη
ης, η Euroban
nk αποσπά κά
άθε χρόνο σεειρά διακρίσεεων στην Ελλάδα
και το
τ εξωτερικό
ό.
urobank, καθ
θ’ όλη τη διά
άρκεια της ισ
στορικής της διαδρομής, συνδυάζει
σ
τη
ην επιχειρημα
ατική
Η Eu
της δραστηριότη
ητα με δράσ
σεις ευθύνης έναντι των κοινωνικών της εταίρων
ν, στους οπο
οίους
ονται οι εργα
αζόμενοι, οι πελάτες,
π
οι μέτοχοι,
μ
η κο
οινωνία, στο
ο σύνολό τηςς, και
συμπεριλαμβάνο
το π
περιβάλλον. Η Παιδεία, ο Πολιτισμό
ός, η Κοινω
ωνική Αλληλεεγγύη και η προστασία του
Περιιβάλλοντος είναι
ε
οι μακρο
οχρόνιοι πυλλώνες εταιρικκής ευθύνης της
τ Eurobank.

ΕΥΔ
ΔΑΠ
Η ΕΥ
ΥΔΑΠ, Εταιρ
ρεία Ύδρευσ
σης και Αποχέτευσης της
Πρωτεεύουσας, ιδρ
ρύθηκε το 19
980 μετά τη συγχώνευση
η της
Ανωνύ
ύμου Ελληννικής Εταιρεείας Υδάτων των πόλλεων
Αθηννών - Πειρα
αιώς και Περιχώρων (ΕΕΥ
Υ) και του Οργανισμού
Ο
Α
Αποχετεύσεω
ως Πρωτευούσης
(ΟΑΠ). Η ΕΥΔΑ
ΑΠ καλύπτει τις καθημεερινές υδροδ
δοτικές και αποχετευτικ
κές ανάγκες των
κατο
οίκων του Λεεκανοπεδίου της Αττικής, δηλαδή περ
ρισσότερων από
α 4.300.00
00 κατοίκων.
Το όραμα
ό
της ΕΥΔΑΠ να εξελιχθεί
ε
στη
ην πιο αξιόπ
πιστη εταιρεεία παροχής ολοκληρωμένων
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λύσεεων ύδρευσης και αποχχέτευσης στη
ην Ελλάδα, αλλά και το
ο εξωτερικό, προσδιορίζεει το
γενικκότερο στρα
ατηγικό πλαίσ
σιο δράσης της
τ και τους βασικούς άξξονες της πο
ολιτικής της. Στο
πλαίίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ δεσμ
μεύεται για τη
ην παροχή υψηλού επιπέέδου υπηρεσιιών ύδρευση
ης και
αποχχέτευσης πρ
ρος τους πελλάτες της, βέλτιστες οικονομικές απο
οδόσεις προ
ος τους μετό
όχους
της και υπεύθυν
νες επιχειρηματικές πρα
ακτικές προς την κοινωννία, με επίκεεντρο πάντα
α τον
ρωπο και τηνν προστασία του περιβάλλλοντος.
άνθρ

Lam
mda Deve
elopment
Η LAMDA Development,
D
, εισηγμένη
η στην Κύρια Αγορά του
ρηματιστηρίο
ου Αθηνώνν, είναι εταιρεία
ε
συμμετοχών και
Χρ
δρ
ραστηριοποιεείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση
ακκινήτων στηνν Ελλάδα και στη Νοτιανα
ατολική Ευρώ
ώπη.
αδραματίζει πρωταγωνισ
στικό ρόλο στον
σ
κλάδο των
H εταιρεία δια
μεεγάλων εμπο
ορικών και ψυχαγωγικών
ψ
ν κέντρων στην
σ
Ελλάδα
α και
έχει διαφοροπ
ποιηθεί με επιτυχία σεε οικιστικές αναπτύξειςς και
ραφείων τόσ
σο στην Ελλλάδα όσο κα
αι σε χώρεςς της
ανναπτύξεις γρ
Νοτιιοανατολικήςς Ευρώπης.
A Developme
ent περιλαμβ
βάνονται τρίία εμπορικά και ψυχαγω
ωγικά
Στις αναπτύξεις της LAMDA
M
Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterraneean Cosmos στη
κένττρα (Τhe Mall
Θεσσαλονίκη) με διαθέσιμο προς χρήση
η χώρο 147.000 τ.μ., οικιστικά
ο
συγγκροτήματα στην
άδα και στη Ρουμανία, συγκροτήμα
ατα γραφείωνν και η Μαρ
ρίνα Φλοίσβου στο Φάλληρο.
Ελλά
Ο
Λάτσ
ση και διατηρ
ρεί στρατηγικκές συμμαχίεες με διεθνείς και
Η ετταιρεία είναι μέλος του Ομίλου
ελλη
ηνικές εταιρεείες.

Mic
crosoft Ελ
λλάς
Η Micrrosoft, κορυφαία εταιρείία ανάπτυξηςς και παραγω
ωγής
προϊόνντων
λογισ
σμικού,
ιδ
δρύθηκε
τ
το
1975
και
δραστηριοποιείται σε περισσ
σότερες απ
πό 120 χώ
ώρες.
ων δυνατοτή
ήτων
Αποσττολή της είνναι η μεγισττοποίηση τω
κάθε οργανισμού
ύ, μέσα από
α
την αξιοποίηση της
τεχννολογίας και προς αυτή την
τ κατεύθυν
νση επενδύει κάθε χρόνο
ο πάνω από $9 δις σε έρ
ρευνα
και ανάπτυξη,
α
για τη δημιου
υργία προϊόνττων που διευρύνουν τις ατομικές κα
αι επιχειρημα
ατικές
δυνα
ατότητες όλω
ων μας.
οιείται από το 1992 κα
αι απασχολείί πάνω από 120
Στηνν Ελλάδα, η Microsoft δραστηριοπο
εργα
αζόμενους πο
ου παρέχουνν ένα ευρύ φάσμα
φ
συμβ
βουλευτικών,, εκπαιδευτικ
κών και τεχννικών
υπηρ
ρεσιών, εξασ
σφαλίζοντας ολοκληρωμέένη υποστήριξη για τους συνεργάτες και τους πελλάτες
της.
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Mo
ondelez In
nternation
nal
Η εταιρία
ε
Mon
ndelēz Interrnational Inc. είναι η νέα
δυνα
αμική παρουσ
σία στην παγ
γκόσμια αγορ
ρά snacking.
Η νέα
των
ν
εταιρία προέκυψε από τον διαχωρισμό
δ
δρασ
στηριοτήτωνν της Kraft Fo
oods Inc., μεετά την απόσ
σχιση
του κλάδου τρο
οφίμων της Βόρειας
Β
Αμερικής, την 1η Οκτωβρίου 2012. Το όνομα Mond
delēz
υποδ
δηλώνει μια μεγάλη, πα
αγκόσμια ετα
αιρία με αγα
απημένα και «απολαυστικά» brands στο
χώρ
ρο του snaccking (σοκολλάτα, μπισκ
κότα, καφέςς, τσίκλα, καραμέλα),
κ
με
μ παρουσία
α σε
περισσότερες απ
πό 165 χώρεες του κόσμο
ου, με πάνω
ω από 100.00
00 εργαζόμεν
νους και περ
ρίπου
300 γραφεία, κένντρα έρευνας και ανάπτυ
υξης, κέντρα διανομής κα
αι παραγωγικέές μονάδες.
Η M
Mondelez Ελλλάς (ως Krafft Foods και παλιότερα ως
ω Jacobs Suchard)
S
έχεει παρουσία στην
Ελλά
άδα από το 1988 και πρ
ροωθεί με ευ
υθύνη αγαπη
ημένα προϊό
όντα όπως: σοκολάτες
σ
Lacta,
Υγείας Παυλίδη,, Παυλίδη Γεεμιστές, κου
υβερτούρα Παυλίδη,
Π
Kisss, γκοφρέτα
α 3BIT και Lacta
L
Lov’’it, Merenda, σοκολατάκια
α Gioconda, τυρί κρέμα Philadelphia, μαγιονέζα και κέτσαπ Kraft,
K
μπισ
σκότα OREO
O και Εργασττήρι Παυλίδ
δη, αλμυρά σνακς Fonzies, καφέ φίλτρου
φ
JACOBS,
JACO
OBS Espresso, Maxwelll House, ρο
οφήματα TA
ASSIMO, ρό
όφημα σοκολλάτας Lacta
a και
Cadb
bury, τσίκλεες Trident, Dentyne,
D
καρ
ραμέλες Hallss και τσικλόφ
φουσκα Bub
bbaloo. Η ετταιρία
απασ
σχολεί 550 εργαζόμενους
ε
ς και διατηρεεί παραγωγικκές μονάδες στην
σ
Αθήνα και
κ την Κόριννθο.

Οργ
γανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Ο ΟΛΠ Α.Ε. απο
οτελεί έν
να σύστημ
μα λιμενιικών
ε
εγκαταστάσ
σεων μεγά
άλων μεγε
εθών: Στα 37 χλμ των
κρηπιδότοιχω
ων του εξυπη
ηρετεί ετησίω
ως 45.000 αφιξοαναχωρή
ήσεις
πλοίων, 20 εκ. επιβάττες, 3 εκ. αυτοκίνητα, 650.000 TEU’S
T
4
transit αυτοκίν
νητα και 2,1
1 εκ.
(εμπορευματτοκιβώτια), 400.000
ε
επιβάτες
κρο
ουαζιέρας.
Ο ΟΛ
ΛΠ Α.Ε. είναι το μεγαλύ
ύτερο ευρω
ωπαϊκό επιβα
ατικό λιμάν
νι, ιδιότητα που
π κατέχει λόγω
λ
του πολυνησιακκού χαρακτήρ
ρα της χώρα
ας και της κρουαζιέρας.
κ
Είναι ένα λιμάνι
λ
πολλαπ
πλών
στηριοτήτων
ν, αφού εξυ
υπηρετεί τη
η ναυτιλιακή
ή δραστηριό
ότητα, της ακτοπλοΐας, της
δρασ
κρου
υαζιέρας, των
τ
εμπορ
ρευματοκιβωττίων, της μεταφοράς αυτοκινή
ήτων και της
ναυπ
πηγοεπισκευής. Ο ΟΛΠ
Π Α.Ε. όπωςς όλα τα λιμάνια λειττουργεί εγκα
αταστάσεις, που
βρίσ
σκονται σε σττενή γειτονία
α με τον πέρ
ρα από τη χερ
ρσαία λιμενικκή ζώνη ασττικό ιστό. Γι’ αυτό
η ετ
ταιρική κοινωνική της
ς ευθύνη κα
αι οι περιβαλλοντικές
ς της πολιτιικές αποτελ
λούν
κύρ
ρια στοιχεία
α της δρασ
στηριότητάς
ς της, γεγο
ονός για το οποίο επιβ
βραβεύθηκε με
τον τίτλο ECOP
PORT από την
τ
Ευρωπα
αϊκή Ένωση
η Λιμένων (ESPO).
Ο
Α.Ε ισττορικά από το
τ 1930 που
υ ιδρύθηκε συνέβαλε
σ
όσο
ό
λίγοι ορ
ργανισμοί στην
σ
Ο ΟΛΠ
οικο
ονομική αν
νάπτυξη καιι μεγέθυνση της χώρα
ας, της πρωττεύουσας κα
αι του Πειραιιά. Ο
ΟΛΠ
Π Α.Ε. είναι μια εισηγμ
μένη στο ΧΑ
ΑΑ εταιρία, με κύριο μέ
έτοχο το δη
ημόσιο, κατ
τέχει
πρώ
ώτες θέσεις
ς σε ένα ιδ
διαίτερα αν
νταγωνιστικό περιβάλ
λλον ,και παράλληλα μια
ιδιόττυπη εταιρία
α από πλευρ
ράς λειτουρ
ργίας, αφού παρέχει υπηρεσίες
υ
3
365
μέρες τον
χρό
όνο, 24 ώρες το 24ωρο
ο.
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Οργ
γανισμός Τηλεπικο
οινωνιών της Ελλάδ
δος (ΟΤΕ A.E.)
Ο Ορ
ργανισμός Τη
ηλεπικοινωνιώ
ών της Ελλλάδος
(ΟΤΕ A.E.) είναι ο μεγαλύτερο
ος πάροχος στην
δα, ενώ μα
αζί με τις θυγατρικές του
Ελλάδ
από
του
αποτεελεί
έναν
υς
κορυφα
αίους
τηλεπικοινωνιακού
ύς
ομίλους
στη
Νοτιιοανατολική Ευρώπη.
OSMOTE, μέέλος του Ομίλου ΟΤΕ, ξεεκίνησε την εμπορική τη
ης λειτουργία
α το 1998 κα
αι σε
Η CO
σύνττομο χρονικκό διάστημα
α κατέκτησεε την πρώττη θέση στη
ην ελληνική
ή αγορά κιννητής
τηλεεφωνίας.
Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει το
τ σύνολο των
τ
τηλεπικο
οινωνιακών υπηρεσιών,
υ
από
α
σταθερή
ή και
Ο Ό
κινητή τηλεφωννία και ευρ
ρυζωνικές υπ
πηρεσίες, μέχχρι υπηρεσίες τηλεόρασ
σης, επικοιννωνία
ομένων υψηλ
λών ταχυτήττων και υπηρ
ρεσίες μισθωμ
μένων γραμμ
μών. Το εκτεεταμένο εμπο
ορικό
δεδο
δίκτυο του Ομίίλου, αποτελλείται από τα καταστήματα ΟΤΕ και COSMOT
TE αλλά κα
αι τη
ΜΑΝΟΣ, τηνν πλέον επιτυ
υχημένη αλυ
υσίδα λιανική
ής στον τομέα των τηλεεπικοινωνιώνν στη
ΓΕΡΜ
ΝΑ Ευρώπη. Πα
αράλληλα με τις κύριεςς τηλεπικοινω
ωνιακές του
υ δραστηριόττητες, ο Όμ
μιλος
στηριοποιείτα
αι στην Ελλλάδα και σττους τομείς των δορυφ
φορικών επ
πικοινωνιών, των
δρασ
ναυττιλιακών επιικοινωνιών, των ακινήτω
ων και της εκπαίδευση
ης, καθώς και
κ της παρ
ροχής
συμβουλευτικών
ν υπηρεσιών..

Vod
dafone
Η Vodafone Ελλάδας
Ε
είνα
αι μέλος του Ομίλου Vod
dafone, ενόςς από
το
ους ηγέτες στο
σ χώρο τηςς κινητής επιικοινωνίας σεε όλο τον κό
όσμο.
Διαθέτει ένα πρωτοπόρο
π
τ
τεχνολογικά
τηλεπικοινων
νιακό δίκτυο
ο που
χα
αρακτηρίζετα
αι από αξιοπ
πιστία, ποιόττητα και υψ
ψηλές ταχύττητες
m
mobile interne
et και εκτενή
ή κάλυψη 3G
G. Οι συνεχείίς επενδύσειςς της
Vo
odafone σττο δίκτυο 3G δίνου
υν τη δυν
νατότητα στους
σ
συ
υνδρομητές της να απολα
αμβάνουν γρ
ρήγορο και υψηλής
υ
ποιόττητας
mob
bile internet, κάθε στιγμή όπου κι αν βρίσκονται.
β
ράλληλα, η Vodafone
V
επενδύει στην ανάπτυξη δικτύου
δ
4ης γενιάς, ώσττε να προσφ
φέρει
Παρ
νέεςς καινοτόμες υπηρεσίες 4G,
4 που θα δώσουν τη δυνατότητα στους συνδ
δρομητές της να
κάνο
ουν χρήση υπηρεσιών δεδομένωνν με πραγγματικές ταχχύτητες πολλλαπλάσιες των
σημεερινών. Επίσ
σης, διαθέτεει ισχυρό εμπορικό δίκτυ
υο λιανικής πώλησης σε όλη τη χώ
ώρα.
Έχονντας θέσει ως
ω προτεραιιότητα την ικανοποίηση
ι
ήσεων των πελατών
π
τηςς για
των απαιτή
ολοκκληρωμένη επικοινωνία,
ε
η Vodafone
e παρέχει πρ
ρωτοπόρες και
κ καινοτόμεες υπηρεσίεςς και
προϊϊόντα κινητήςς επικοινωνία
ας υψηλών προδιαγραφώ
π
ών.
ε
έχει ως στόχο να
ν ανταποκρίίνεται ουσιασ
στικά
Στονν τομέα της Βιώσιμης Αννάπτυξης η εταιρεία
στις σημερινές προκλήσεις.
π
Στο πλαίσιο αυτό, αναπττύσσει ολοκλληρωμένα προγράμματα που
σφαλίζουν όττι η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί υπεύθυνα,
υ
να
α κάνει αποδ
δοτική χρήση
η των
εξασ
φυσ
σικών πόρωνν (της ενέργεειας και τωνν υλικών), εννώ παράλληλλα συνεχίζει να αξιοποιείί την
τεχννολογία, τα προϊόντα
π
και τις υπηρεσίες της για τη
ην ανάπτυξη
η μιας βιώσιμ
μης κοινωνίας, σε
οικο
ονομικό, κοιννωνικό και περιβαλλοντι
π
κό επίπεδο. Παράλληλα,, συνεργάζετται με έγκριιτους
φορ
ρείς και ιδρύμ
ματα εφαρμό
όζοντας συσττηματικά προ
ογράμματα μεε επίκεντρο το
τ παιδί.
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WIIND Ελλάς
ς
Η WIND Ελλλάς ιδρύθηκεε το 1992 κα
αι ξεκίνησε τη δραστηριό
ότητά
τ
της
στην ελληνική
ε
αγο
ορά τον Ιο
ούνιο του 1993,
1
οπότεε και
πραγματοποιήθηκε η πρ
ρώτη κλήση από κινητό
ό στη χώρα μας.
Μέσα στα 20
0 χρόνια λειττουργίας τηςς, η εταιρεία καθιερώθηκκε ως
πρωτοπόροςς στην τεχχνολογία της κινητής τηλεφωνίας και
παρουσίασε καινοτομικά προϊόντα πο
ου άλλαξαν τα
τ δεδομένα στην
ε
επικοινωνία
Σ
οι μέχρι σήμερα
των κατανναλωτών. Συνολικά
επεννδύσεις της εταιρείας
ε
σε υποδομές κα
αι νέες τεχνο
ολογίες ξεπερ
ρνούν τα €2,2 δις και η WIND
W
έχει εδραιωθεί στην
σ
ελληνικκή αγορά ως ο μόνος πάροχος
π
που
υ προσφέρει Επικοινωνία
α Για
ους, καθώς με
μ τα προϊόνττα και τις υπ
πηρεσίες τηςς καλύπτει όλλες τις ανάγκες επικοινω
ωνίας,
Όλο
στηνν κινητή και τη σταθερή τηλεφωνία καθώς
κ
και το Internet.
ρά τις συνθήκες ύφεσης που χαρακττηρίζουν τηνν ελληνική οιικονομία αλλ
λά και τον κλάδο
κ
Παρ
τηλεεπικοινωνιώνν, η WIND Ελλάς
Ε
συνεχίζζει να επενδ
δύει σε δίκτυ
υα και υποδο
ομές. Το 201
11, η
εταιρεία κατέβαλλλε εκτάκτω
ως από ίδια κεφάλαια το
ο ποσό τωνν 92,3€ εκαττ. στην ελλη
ηνική
ην ανανέωση
η της άδειά
άς χρήσης ραδιοσυχνοττήτων για τα
τ 900MHz ενώ
πολιιτεία για τη
παρά
άλληλα ξεκ
κίνησε τον εκσυγχρονισμ
ε
μό του δικτύ
ύου της σε όλη την Ελλλάδα , ώσττε να
προσ
σφέρει στους συνδρομ
μητές της πραγματική
π
υζωνικότηταςς με
εμπειρία κινητής ευρυ
ταχύ
ύτητες ως 42 Mbps. Το έργο αυτό συνεχίζεται με αμείωτου
υς ρυθμούς στο πλαίσιο των
επεννδύσεων που
υ υλοποιεί η WIND.
W
σχύοντας την αναπτυξια
ακή πορεία της, τον Σ
Σεπτέμβριο του
τ
2012 η WIND σύνναψε
Ενισ
στρα
ατηγική συννεργασία με τον Όμιλο
ο Εταιριών Πάνου Γερμ
μανού για την
τ
αποκλεισ
στική
διάθ
θεση του συν
νόλου των υπηρεσιών
υ
τη
ης από το δίίκτυο κατασττημάτων του
υ Ομίλου (Pu
ublic,
Multtirama, κα). Η στρατηγικκή αυτή συν
νεργασία, επ
πισφραγίζει τη
τ δυναμική της WIND ως ο
μονα
αδικός ολοκλ
ληρωμένος πάροχος στηνν ελληνική αγγορά τηλεπικκοινωνιών.

ΧΟ
ΟΡΗΓΟΣ ΛΕΥΚΩΜ
ΜΑΤΟΣ
Όμιλος Ελληνικά
ά Πετρέλα
αια
Τα ΕΛΛΗΝ
ΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛ
ΛΑΙΑ, τα οπο
οία ιδρύθηκα
αν το 1998, είναι
ένας από τους σημα
αντικότερουςς Ομίλους στον
σ
τομέα της
ενέργειας στην
σ
Νοτιοα
ανατολική Ευρώπη, με δρ
ραστηριότητεες σε
ολόκληρη την παραγω
ωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρο
ουσία
ατεύονται στο
ο Χρηματισττήριο Αθηνώνν (ATHEX: ELPE)
E
σε 7 χώρες. Οι μετοχές τους διαπραγμα
και η κεφαλαιοπο
οίησή τους ανέρχεται
α
σε περίπου €2,6 δισ.
Το εεύρος των δρ
ραστηριοτήτω
ων του περιλλαμβάνει:









Εφοδιασ
σμός, Διύλιση
η και Εμπορία
α πετρελαιοεειδών, στην Ελλάδα
Ε
και το
ο εξωτερικό.
Λιανική Εμπορία πετρ
ρελαιοειδών,, στην Ελλάδ
δα και το εξω
ωτερικό.
Παραγωγή και Εμπορ
ρία Χημικών//Πετροχημικώ
ών.
Έρευνα και Παραγωγγή Υδρογονα
ανθράκων.
Παραγωγή και Εμπορ
ρία Ηλεκτρικκής Ενέργειαςς και Φυσικό Αέριο.
Παραγωγή και Εμπορ
ρία Ανανεώσ
σιμων Πηγών Ενέργειας.
Παροχή Μελετών κκαι Τεχνικώνν Υπηρεσιώνν για τεχνικ
κά έργα συνναφή με θέματα
υδρογοννανθράκων.
Συμμετο
οχή στη μετταφορά αργγού πετρελα
αίου και προ
οϊόντων (αγγωγοί, θαλάσ
σσιες
μεταφορ
ρές).
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Ο Ό
Όμιλος, την τελευταία πενταετία
π
υλ
λοποίησε ένα
α επενδυτικό
ό πρόγραμμ
μα ύψους €3
3 δις
περίπου, στο πλ
λαίσιο του οποίου
ο
εντάσ
σσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλλύτερης ιδιωττικής
μηχανικής επένδυσης στη
ην Ελλάδα, που
π αφορά στον
σ
εκσυγχρ
ρονισμό και στην
σ
αναβάθ
θμιση
βιομ
του διυλιστηρίου
υ Ελευσίνας. Το νέο διυ
υλιστήριο ανναμένεται να υποστηρίζει ουσιαστικά
ά την
δοφορία του Ομίλου, ενώ
ώ παράλληλα
α θα προσφέέρει πολλαπλλά οφέλη για
α το περιβάλλλον,
κερδ
την απασχόληση
η και την εθννική οικονομία
α.

ΧΟ
ΟΡΗΓΟΣ COCKTA
AIL
Όμιλος Pernod Ricard
R
O όμιλος Pernod Rica
ard είναι ένα
ας από τους δύο
ηγέτες, σε
σ παγκόσμιο
ο επίπεδο, της κατηγο
ορίας
αλκο
οολούχων ποτών
π
& οίνου
ο
και απασχολεί 18.226 εργγαζόμενους σε 70 χώ
ώρες.
Πραγματοποιώνττας το οικοννομικό έτος 2011/12
2
πωλλήσεις 8.2 διις ευρώ, η ετταιρεία είναι Νο1
σε Ε
Ευρώπη και Ασία
Α
και Νο4 σε ολόκληρο
ο τον κόσμο ως όμιλος κρ
ρασιών.
Στηνν Ελλάδα η Pernod Rica
ard, διαδραμ
ματίζει πρωτταγωνιστικό ρόλο στην αγορά ποτού με
προϊϊόντα ηγέτεςς στην κατηγγορία τους, όπως
ό
το Chiivas Regal, την Absolu
ut, το Jame
eson
Irish Whiskey
y, το κουβανέζικο ρο
ούμι Havan
na Club κα
αι διεθνή προϊόντα
π
ό
όπως
Balllantine’s, Beefeater,
B
Olmeca, Malibu
M
και η σαμπάνια
α Mumm Cordon
C
Rouge,
μέσω
ω της θυγα
ατρικής Pern
nod Ricard Hellas, μιας από τις μεεγαλύτερες διεθνείς ετα
αιρίες
αλκο
οολούχων πο
οτών στη χώ
ώρα μας, με κύκλο
κ
εργασιιών 49 εκατ. ευρώ και 14
40 εργαζομέννους.
Το 2
2005 και το 2007, διακρίίθηκε ανάμεσ
σα στις 20 καλύτερες
κ
ετταιρίες που αξίζει
α
να δουλλεύει
κανεείς στην Ελλά
άδα, μέσα απ
πό το Best Workplaces
W
He
ellas.
Σημα
αντικά αποκττήματα της Pernod
P
Ricarrd που εδραιώ
ώνουν τη θέση του ομίλο
ου στην ελλη
ηνική
αγορ
ρά, είναι το
ο ΟΥΖΟ ΜΙΝΙ Μυτιλ
λήνης και το
τ Ξίδι ΤΟ
ΟΠ, με δύο
ο σύγχρονεςς και
πισττοποιημένες με
μ ΙSO παραγωγικές μονά
άδες.
Απο
ολαύστε υπε
εύθυνα
Ακολλουθώντας το μήνυμα «Απολαύσττε Υπεύθυνα
α», η εταιρ
ρία Pernod Ricard He
ellas
πρεσ
σβεύει ότι η κατανάλωσ
ση αλκοολούχχων ποτών πρέπει να γίίνεται με σύνεση και γνώση,
ώσττε η κατανάλω
ωση τους να
α είναι απόλαυση και μόνο
ον.
Η ετταιρία Perno
od Ricard H
Hellas, αναγγνωρίζοντας την ευθύνη των εργασιιών της απένναντι
στου
υς καταναλω
ωτές, αποτελλεί μέλος τη
ης Ένωσης Επιχειρήσε
εων Αλκοολ
λούχων Πο
οτών
(ΕΝ..Ε.Α.Π.) καθ
θώς και του Ευρωπαϊκ
κού Φόρουμ
μ Υπεύθυν
νης Κατανά
άλωσης ( EFRD,
Euro
opean Forum
m for Responsible Drinkin
ng – πρώην Amsterdam
A
G
Group),
που στόχο έχουνν την
ενημ
μέρωση για υπεύθυνη
υ
κατανάλωση.
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ΥΠ
ΠΟΣΤΗΡΙΙΚΤΕΣ
Φο
ορέας Υπ
ποστήριξ
ξης
Συμβο
ούλιο ΣΕΒ
Β για τη Βιώσιμη
Β
Ανάπτ
τυξη
Το Σ
Συμβούλιο ΣΕ
ΕΒ για τη Βιώ
ώσιμη Ανάπττυξη ιδρύθηκκε το 2008 από 31 ελληνικές επιχειρή
ήσειςμέλη
η του ΣΕΒ κα
αι λειτουργεί με τη μορφή
ή αστικής μη
η κερδοσκοπικής εταιρείαςς.
Το Σ
Συμβούλιο δημιουργήθηκκε με σκοπό να αποτελέέσει τον ισχυ
υρό και δυνα
αμικό συντελλεστή
των επιχειρήσεω
ων, που θέλο
ουν και μπορ
ρούν να παίξο
ουν ηγετικό ρόλο μεταξύ
ύ των μελώνν του
ΣΕΒ:
ση της Βιώσιμ
μης Ανάπτυξξης στην ελλη
ηνική επιχειρ
ρηματική πρα
αγματικότητα
α και
 σττην προώθησ
 σττη δημιουργία του απαρα
αίτητου πλαισίου διαλόγο
ου για τη συ
υζήτηση και τη
τ στάθμιση των
κρ
ρίσιμων θεμά
άτων της Βιώ
ώσιμης Ανάπττυξης μεταξύ
ύ επιχειρήσεεων, Πολιτεία
ας και γενικό
ότερα
τη
ης κοινωνίας.
Το Σ
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιιώσιμη Ανάπτυξη συμμεττέχει στο περ
ριφερειακό δίκτυο
δ
του World
W
Busiiness Council for Sustaiinable Development (W
WBCSD), του παγκόσμιου
υ εκφραστή των
επιχειρήσεων κα
αι των θέσεεών τους σεε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μέσ
σα από αυτή τη
σ
καλές πρακτικές καιι στα
συνεεργασία έχει πρόσβαση στην τεχνογγνωσία, στηνν εμπειρία, στις
εργα
αλεία που το WBCSD έχει να προσφέρ
ρει.

Με
ε την Υπο
οστήριξ
ξη
Ελλ
ληνική Ραδ
διοφωνία
α Τηλεόρα
αση
H Ελλληνική Ραδ
διοφωνία Τη
ηλεόραση, είναι σήμερα ο μεγαλύττερος
Ραδιο
οτηλεοπτικόςς φορέας της
τ
Ελλάδας, διαθέτονντας ισχυρή και
σύγχχρονη τεχνικκή υποδομή καθώς και ένα μοναδικό
ό ιστορικό αρ
ρχείο
εικόννας και ήχου..
ΡΤ διαθέτει τέσσερις
τ
τηλλεοπτικούς σταθμούς
σ
επίγγειας εκπομπ
πής (ΕΤ1, ΝΕ
ΕΤ , ΕΤ3 και ERT
Η ΕΡ
HD), ένα δορυφ
φορικό πρόγρ
ραμμα, την ERT World ,έξι ραδιοφω
ωνικά προγρ
ράμματα με έδρα
την Αθήνα (Πρώ
ώτο, Δεύτερο
ο, Τρίτο, EΡ
ΡΑ Sport, ΚΟ
ΟΣΜΟΣ, Φιλία
α) , δύο διεθ
θνή ραδιοφω
ωνικά
προγγράμματα γιια τον Απόδ
δημο Ελληνισ
σμό , καθώςς και δύο ρα
αδιοφωνικά προγράμματτα με
έδρα
α τη Θεσσαλονίκη ( 9,58 και 102 FM) και 19 περιφ
φερειακούς σταθμούς
σ
ανά
ά την Ελλάδα
α.
δημόσια επιχχείρηση, η ΕΡΤ έχει ως κύρια αποσττολή της την
ν παροχή ραδιοτηλεοπτ
ρ
τικών
Ως δ
υπηρ
ρεσιών που προωθούν την αμερόλ
ληπτη, σφαιρική και πο
ολυφωνική ενημέρωση, την
ποιο
οτική ψυχαγω
ωγία , τη δια
ασφάλιση της ιστορικής μνήμης και της
τ ελληνική
ής γλώσσας , την
προα
αγωγή του ελληνικού
ε
και ευρωπαϊκού
ύ αλλά και το
ου παγκόσμιου πολιτισμο
ού καθώς και την
επικκοινωνία με τον Απόδημο Ελληνισμό.
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www.maritimecsr.com

Maritime

CSR

.com

A permanent web-based resource, www.maritimecsr.com not only centralizes
information on corporate social responsibility (CSR) in the shipping and
and practices by governmental and non-governmental organizations, industry
associations, and especially companies.

Athens:: +30 2106 109800 | New York: +1 (212) 661-7566 | London: +44(0) 20 3206 1322
Email: forum@capitallink.com
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σ
της πόλης»
π
Ο Αθήνα 984 είναι «ο σταθμός
αθμός της Αθ
θήνας, πέρασεε σε μία καινο
ούρια
Ο δημοτιικός ραδιοστα
φάση τηςς ιστορίας του. Από τη Δευττέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 β
βγήκε
στον αέρ
ρα όχι απλώς το ανανεωμέένο πρόγραμμα του ΑΘΗΝΑ
Α9.84
αλλά μια
α διαφορετικκή αντίληψη για το ραδ
διόφωνο, για την
ενημ
μέρωση και την ψυχαγωγία που θέλουμε να παρέχει σττους ακροατέςς ένα πραγματτικό ραδιόφωννο της
πόλη
ης.
Ο ΑΘ
ΘΗΝΑ9.84 εννισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία του στην πόλη, στους δρόμους και τους
μεγά
άλους οδικούς άξονες, στις πλατείες
π
και τα
α στέκια, τουςς συναυλιακού
ύς χώρους, τα θέατρα, εκεί όπου
ζει η πόλη, εκεί όπ
που συμβαίνει ό,τι επηρεάζεει την καθημερ
ρινότητά μας:
νεύει την κοινω
ωνία.
Αναλλύει και ερμην
Εστιά
άζει με ειδικέςς εκπομπές αλλλά και συνεχή δημοσιογραφ
φική κάλυψη στις
σ οικονομικέές εξελίξεις,
Εντεείνει την ειδησεογραφική του
υ κάλυψη στα
α διεθνή θέματτα,
Ενημ
μερώνει τους ακροατές
α
για τα
τ σημαντικά πολιτικά γεγοννότα
Ενισχχύει το κύροςς και τη σοβ
βαρότητά του στην πληροφ
φόρηση και την
τ
ανάλυση φιλοξενώνταςς στο
πρόγγραμμά του ση
ημαντικές προ
οσωπικότητες
Εμπλλουτίζει το πρό
όγραμμά του με τα σύγχροννα μουσικά ρεεύματα, ελλήνω
ων και ξένων μουσικών
Τα Σ
Σαββατοκύρια
ακα, ο ΑΘΗΝΑ9.84 ακούειι κλασική μο
ουσική, , παρ
ραχωρεί τη συχνότητά
σ
το
ου σε
σημα
αντικούς εκπρ
ροσώπους της σύγχρονης ελληνικής
ε
διαννόησης για να κάνουν τη δική
δ
τους εκπο
ομπή,
ανοίγγει το μικρόφω
ωνο στους πιο
ο ενδιαφέρονττες bloggers, και προτείνει και σχολιάζει καθημερινά τις
τ πιο
ενδια
αφέρουσες δρ
ράσεις στην πό
όλη και τις πιο σημαντικές πο
ολιτιστικές εκδ
δηλώσεις.

Στονν Όμιλο eco
onomia - Εκδόσεις ΚΕΡ
ΡΚΥΡΑ εκδίδο
ουμε οικονο
ομικά
περιοδικά, βιβλία και λευκώμ
ματα, διοργαν
νώνουμε συν
νέδρια, σεμιν
νάρια
η
και φροντίζουμεε για την αξιοπ
ποίηση του ισ
στορικού αρχ
χείου
και ημερίδες
Βοβο
ολίνη.

κές εκδόσεις
ς
Περιοδικ
ΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ε
Η. Μηνιαίο οικονομικό
ο
πεεριοδικό. Ιδρύ
ύθηκε
ΟΙΚΟ
από τον εκδότη και
κ δημοσιογράφο Σπύρο Βοβολίνη
Β
το
ο 1934 και είνναι το
αδικό οικονομικό περιοδικό που κυκλοφορ
ρεί αδιάλειπτα
α στην Ελλάδα
α εδώ
μονα
80 χρόνια.
και 8
Η Ο
Οικονομική Επ
πιθεώρηση από
ό το 1976 διαθέτει
δ
την α
αποκλειστικότητα στην Ελλλάδα δημοσίεευσης
άρθρ
ρων του The Economist
E
γιια τον περιοδικό Τύπο.
BUS
SINESS FILE. Κυκλοφορεί από το 1991
1 στα αγγλικά
ά. Περιλαμβάννει αναλύσεις για θέματα όπως:
ό
οικοννομία, τουρισ
σμός, ναυτιλία
α, ενέργεια, χρηματιστήριο,
χ
, ακίνητα, κα
ατασκευές, εμπόριο, κριτική
ή της
πολιττικής
και
οικονομικήςς
επικαιρόττητας
για
την
Ελλλάδα
και
το
εξωτεερικό.
Αρχισ
συντάκτης είν
ναι ο Φίλιππο
ος Πάγκαλος
ς, ανταποκριττής των Sund
day Times, Th
he Times, και Wall
Stree
et Journal / Dow
D
Jones. Μεταξύ
Μ
των συνεργατών
σ
εείναι οι: Βανέσ
σα Αλεξάκη, David Glass, Kerin
Hope
e, Ελένη Ιατρο
ού, Μαρία Καγγκελίδου, Δημή
ήτρης Κοντογιιάννης, Νίκος Παπανδρέου.

Βιβλία στα ελληνικά
ε
και στα αγγλικά
ά
Συνέδρια – Ημερίδες
Η

e
BU
USINESS TAN
NK, ο Όμιλος economia διο
οργανώνει συννέδρια και ημεερίδες
Στο πλαίσιο του economia
ω σε οικονομικά και κοινωννικά θέματα της
τ ελληνικής επικαιρότηταςς. Παράλληλα διοργανώνει κάθε
πάνω
χρόννο τον econom
mia Πανελλήννιο Φοιτητικό Διαγωνισμό. Ο θεσμός αυττός διευκολύννει την επικοιννωνία
των φοιτητών με τις
τ επιχειρήσεις και βρίσκετα
αι στη 20η χρο
ονιά της διοργγάνωσής του.
Αρχείο Βοβο
ολίνη

ορία της Ελλάδ
δας, πηγή έρευνας για μελεττητές
Ένα από τα σημανντικότερα αρχχεία για την οικονομική ιστο
στορικούς τηςς οικονομίας κα
αι των επιχειρήσεων.
και ισ
Η εννότητα του Αρχείου
Α
(Σειρ
ρά) Μέγα Ελλ
λληνικόν Βιογρ
γραφικόν Λεξικ
ικόν μεταφέρθ
θηκε από τη
ην 1η
Φεβρ
ρουαρίου 2012
2 στη Γεννάδεειο Βιβλιοθήκη
η της Αμερικαννικής Σχολής Κλασικών
Κ
Σπου
υδών.
www.e
economia.grr | www.face
ebook.com/e
economiagro
oup
om/Economia
aGroup | ww
ww.youtube.com/economiagr
http://twitter.co
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μερινή ιδρύθηκ
κε το 1919 κα
αι είναι μία απ
πό τις
Η Καθημ
πιο ιστορ
ρικές εφημερίδ
δες στην Ελλά
άδα. Από την αρχή
έχει διαδραματίσειι σημαντικό ρό
όλο στις πολιττικές και οικονο
ομικές υποθέσ
σεις της Ελλάδ
δας.
πολιτική και οικονομική
ο
εφη
ημερίδα, Η Κα
αθημερινή καλύπτει τις εγχχώριες και τιςς διεθνείς ειδή
ήσεις,
Ως π
έχονντας συνάψει επιτυχημένεες συνεργασίεες με εκδόσεις όπως τους New Yorrk Times και την
Interrnational Herald Tribune. Η Καθημεριννή επιπροσθέέτως διατηρεί μακροχρόνιεες συνεργασίεες με
επιχεειρήσεις των μέσων
μ
ενημέρω
ωσης, όπως τη
ην The Guardiian, The Obse
erver και το Th
he Economist.

Ο ΣΚΑ
ΑΪ είναι ένας από
α τους μεγα
αλύτερους ελλληνικούς ομίλο
ους Μέσων Μα
αζικής
Ενημέρ
ρωσης και απ
ποτελείται από
ό έναν τηλεοπ
πτικό σταθμό ελεύθερης λή
ήψης,
τρεις ραδιοφωνικού
ρ
ς σταθμούς: ΣΚΑΪ
Σ
100.3, RED
R
96.3, ΜΕΛ
ΛΩΔΙΑ 99,2, και
κ το
ενημερ
ρωτικό portal www.skai.gr.
ροσφορά προ
ογράμματος υψηλής
υ
ποιόττητας και ένττιμης ενημέρω
ωσης με έμφαση στην πα
αροχή
Η πρ
πολύ
ύπλευρης γνώ
ώσης, ανοικττής πληροφόρ
ρησης, ελεύθ
θερης ανταλλλαγής απόψεεων και ποιο
οτικής
ψυχα
αγωγίας αποτεελεί τη φιλοσο
οφία του ΣΚΑΙ.
Η κο
οινωνική ευαισ
σθητοποίηση καθώς και το
ο περιβάλλον,, ως καθορισττικοί παράγονντες της ποιόττητας
ζωήςς, είχε πάντα
α μια σημανττική θέση σττη δημοσιογρ
ραφική ατζένττα του ΣΚΑΙ. Χιλιάδες πο
ολίτες
συμμ
μετέχουν με ενθουσιασμό
ε
σε δενδροφυ
υτεύσεις, καθα
αρισμούς, και ανακυκλώσειις φτιάχνοντας μία
δυνα
αμική δραστήρ
ρια ομάδα που
υ συνεχώς αυ
υξάνεται. Η πρ
ρωτοβουλία του
τ
ΣΚΑΙ «Όλλοι μαζί μπορο
ούμε»
αγκα
αλιάστηκε από
ό πολίτες σε όλη την Ελλ
λάδα. Κάτω από
α
την «ομπρέλα» της εκστρατείας
ε
α
αυτής
συμπ
περιλαμβάνοντται δράσεις συ
υγκέντρωσης τροφίμων, φα
αρμάκων και ρούχων για ευπαθείς κοινω
ωνικές
ομάδ
δες.

Το
ο econews.gr είναι
ε
το σημανντικότερο porttal περιβαλλονντικού
ενδ
διαφέροντος και
κ προσανατο
ολισμού στο ελληνικό
ε
διαδίκτυο.
Μεε πολυετή παρουσία που χρονολογείτται από το 2004,
2
πρόκκειται για το
ον μεγαλύτερ
ρο από πλευράς επισκεψ
ψιμότητας εξξειδικευμένο διαδικτυακό τόπο
ενημ
μέρωσης στουςς τομείς του περιβάλλοντος
π
ς, της ενέργεια
ας και της οικολογίας.
Η θεεματολογία το
ου econews εκτείνεται
ε
σε 18 ενότητες και καλύπτει ένα ευρύ φά
άσμα ενημέρω
ωσης:
ενέργεια, φύση, υποβάθμιση
υ
κα
αι προστασία του περιβάλλλοντος, ανακύκλωση, περιβαλλοντική πολλιτική
μη και «πράσιννες» τεχνολογίίες, φιλοζωία κ.ά.
κ
στη χχώρα μας και το εξωτερικό,, κλιματική αλλλαγή, επιστήμ
Επίσης παρέχεται ενημέρωση για δράσεις και εκδηλώσεις περιβαλλοντικκού, οικολογικκού ενδιαφέρο
οντος,
ότητας και ΕΚΕ.
αειφόρου ανάπτυξξης, βιώσιμης επιχειρηματικό
κοινωνίας σε εκδηλώσεις και δράσειςς με οικολογγικού,
Επιπλλέον, συμμεττέχουμε ως χορηγοί επικ
περιβ
βάλλοντικού και
κ επιστημονικού ενδιαφέρο
οντος.
To econews απ
πευθύνεται σε
σ
μια ευρεεία διαδικτυα
ακή κοινότηττα που περιλαμβάνει πο
ολίτες
σθητοποιημένους σε θέματα οικολογίίας, περιβαλλλοντικές οργα
ανώσεις, κοιννωνικά υπεύθ
θυνες
ευαισ
επιχεειρήσεις και ανθρώπους που αναζητο
ούν έγκυρη, αδέσμευτη και «περιβαλ
λλοντικά καθ
θαρή»
ενημ
μέρωση στο ίνττερνετ.

αδικτυακός κό
όμβος
Το enerrgia.gr είναι ο πρώτος εννεργειακός δια
(portal) που δημιουργγήθηκε στην Ελλάδα
Ε
και λειτουργεί ανελλλιπώς
2
από το 2001.
Το enerrgia.gr ενημερ
ρώνεται σε κα
αθημερινή βάση 365 ημέρεες το
χρόννο και καλύπττει όλη την τρέχουσα ελλη
ηνική, ευρωπα
αϊκή και διεθν
νή επικαιρότηττα στον χώρο
ο της
Ενέρ
ργειας, του Περιβάλλοντος
Π
ς και της Οικονομίας
Ο
μεε αποκλειστικ
κές συνεντεύξεις με τουςς πιο
σημα
αντικούς επιχεειρηματικούς και πολιτικού
ύς παράγοντεες, με αναλύσ
σεις και άρθρ
ρα-απόψεις γιια τις
κυρία
αρχες ενεργεια
ακές τάσεις κα
αι εξελίξεις, αλλλά και με δικκό του τολμηρ
ρό και αναλυττικό σχολιασμό
ό των
ενεργειακών, οικοννομικών και άλλλων εξελίξεω
ων στην Ελλάδ
δα και σε ολόκκληρο τον κόσμο.
π
τη
ης χρηματιστη
ηριακής εικόνα
ας των ενεργειιακών
Επιπλλέον, το enerrgia.gr περιέχεει αναλυτική παρουσίαση
επιχεειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερ
ρικό, επιλεγμέννες ειδήσεις στα
σ αγγλικά κα
αι στα ελληνικκά σε
συνεεργασία με τονν έγκυρο Dowjjones Newswire.
Οι τεεχνικές προδια
αγραφές του energia.gr
e
εγγ
γυώνται ακόμη
η μεγαλύτερη ανάπτυξη τηςς θεματολογίας του
και ττην επέκταση των
τ
δυνατοτή
ήτων του porta
al.
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ww w.athina984.gr

Η Οικονοµική Επιθεώρηση και το Business File
µε µία κίνηση στην οθόνη σας!

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ 1934

Για την άµεση, έγκυρη και έγκαιρη
ενηµέρωσή σας, αποκτήστε τώρα
τα περιοδικά µας στο e-mail σας





Ετήσια ηλεκτρονική συνδροµή
12 τεύχη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

40,00 €

5 τεύχη BUSINESS FILE

25,00 €

12 τεύχη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
& 5 τεύχη BUSINESS FILE

60,00 €

Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση 50%



Επιπλέον:
∆ωρεάν 24/7 σύνδεση µε databank της Hellastat

Εγγραφείτε τώρα στο

www.economia.gr

Πληροφορίες στο 210-3314714 και στο sales@economia.gr

“I paint to express myself, and to create a sense of personal
freedom and space. I observe the visible, and present my
own reality. Despite the constraints of the canvas, which allow
me only two dimensions to work with, I am still able to
create horizons that open up spaces, full of enchantment. I
lose myself in the adventure of painting, among the ideas and
pathways that my imagination summons up for me.
The adventure is self-knowledge, and I am always hungry to
know more, and to paint more….The colors and the strong
light are aspects of my preoccupations. When I paint, I ignore
the edges of the canvas extending beyond it onto the wall or
the ﬂoor. I have an obsession for ﬁtting everything into the
work, even myself. I want to feel that I am in the picture,
an actual part of it.
This for me is a truly liberating experience. The unique
qualities of freedom, and the freedom associated with
rhythm and breathing are contrasts that provide my painting
with a source of energy. Each piece of work is a new adventure
with an ending that cannot be anticipated”
Maria Filopoulou

Maria Filopoulou, the famous Greek painter, is born in 1964 in Athens. She studied painting in Paris at the
“Ecole Nationale Supιrieure des Beaux-Arts” under Leonardo Cremonini, during the period 1984-1988.
Continued with postgraduate studies at the same school, with a scholarship of the French Government, during
the period 1988-1989 (lithography under Αbraham Hadad). Her works are to be found in the National Gallery,
in the Greek Parliament, and in private museums and collections in Greece and abroad. She has received
several awards and recognitions for her work.
www.mariaﬁlopoulou.com
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Tuesday, September 17, 2013 - New York City

As the global derivatives market undergoes further economic and regulatory
changes, the ability to effectively manage risks is becoming paramount,
and the need for global collaboration is heightening. The fifth in its series,
this program will feature a distinguished list of speakers who will provide a
unique and insightful global perspective on commodities, energy, and freight
derivatives.
In cooperation with the LSE, this event provides investors with a comprehensive
review of various shipping markets to investment communities in the UK and
throughout Europe. Shipowners, shipping executives, institutional investors,
research analysts, industry experts, commercial and investment bankers, risk
advisors, private equity and venture capital firms, high-net worth investors,
and financial media attend this London forum every year.
With greater industry sophistication, awareness, and expectations, corporate
social responsibility (CSR) is an increasingly important issue that shipping
and offshore companies cannot afford to ignore. This forum will explore how
companies can keep a competitive advantage in terms of gaining market
share, attracting top talent, and preserving employee retention by adopting
CSR policies.
U.S. and Greek businesses and investment communities will discuss the
latest trends in the capital and stock markets while covering topics ranging
from shipping, information technology, energy, banking, and finance to
telecommunications and real estate. This event receives annual support
from the NYSE Euronext and is held under the auspices of the Ministry for
Development, Competitivenes, Infrastructure, Transport & Networks.
Greek shipping remains important to the maritime economy despite recent
hurdles in the markets. This event will not only cover the latest developments
and trends in international trade, dry bulk commodities, and the energy
markets, but also review the various funding alternatives for raising capital
among listed and private shipping companies. To enhance your knowledge
of shipping across all sectors, please attend.

Thursday, March 20, 2014
New York City

The eight installment of the Invest in International Shipping Forums, this
investor-focused event allows a platform for high-level executives and
shipping companies to share and examine the shipping markets in light of
annual results. Institutional investors and analysts, financial advisors, bankers,
financial media, and other qualified investors will be in attendance.
This annual event, playing host to 1,000 attendees every year, will not only
address the benefits and challenges associated with using closed-end funds
(CEFs) and ETFs, but will also present a networking platform for financial
advisors, financial planners, institutional investors, fund and asset managers,
analysts, other well management professionals, and major financial media.
With the rise in regulatory bodies measuring CSR’s progress and success,
as well as the unprecedented diversification across different industries and
sectors, selecting a responsible course that caters to a company’s individual
CSR needs is difficult. This event will demonstrate how an effective brand of
CSR not only depends on assessing the applicability and practical benefits
of CSR, but also how companies communicate the value of CSR to investors.

Capital Link, Inc.

www.capitallink.com - www.capitallinkforum.com

New York: 230 Park Avenue, Suite 1536, New York, NY 10169 | Tel.: +1 212 661 7566 | Fax: +1 212 661 7526
London: Longcroft House, 2-8 Victoria Avenue, London, EC2M 4NS, UK | Tel.: +44(0) 203 206 1320 | Fax: +44(0) 203 206 1321
Athens: 40, Agiou Konstantinou Str., Suite A5, 151-24 Athens, Greece | Tel.: +30 210 6109 800 | Fax: +30 210 6109 801

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Capital Link
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο και την Αθήνα, η Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών
Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication). Η δραστηριότητα της επικεντρώνεται σε τρεις κυρίως άξονες.
1) Προώθηση εταιριών σε στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές, τραπεζίτες, αναλυτές και χρηματοοικονομικά Μέσα Ενημέρωσης στην Ευρώπη
και Αμερική, 2) Αμερικανικά Εμπορεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Closed End Funds) και ∆ιαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) καθώς και
3) Εισηγμένες Ναυτιλιακές εταιρίες. Οι υπηρεσίες της Capital Link συνδυάζουν Επενδυτικές Σχέσεις, λύσεις πληροφορικής-Information Technology
και χρηματοοικονομικά Μέσα Ενημέρωσης σε ένα καθετοποιημένο και ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών με στόχο την μεγιστοποίηση της
προβολής και αναγνωρισιμότητας των εταιριών στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Η Capital Link συνεργάζεται στενά με τα τρία κύρια Αμερικανικά Χρηματιστήρια – New York Stock Exchange, American Stock Exchange (τώρα
μέρος του NYSE) και Nasdaq –, το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, του Μιλάνου, το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και µε πολλές εταιρίες από την
Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και πρόσφατα και τη Χιλή. Επίσης διοργανώνει ετησίως μία σειρά Επενδυτικών Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο
και Αθήνα που αφορούν τους κύριους τομείς της δραστηριότητάς της (www.capitallinkforum.com).
Η Capital Link έχει ηγετική θέση διεθνώς στον τομέα των Investor Relations όσον αφορά τη ναυτιλία συνεργαζόμενη με 25 ναυτιλιακές εταιρίες
εισηγμένες στα τρία Αμερικανικά Χρηματιστήρια, και τα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. Η Capital Link είναι η πιο αναγνωρίσιμη εταιρία
Επενδυτικών Σχέσεων στον συγκεκριμένο τομέα με μοναδική προσβασιμότητα σε επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες και ΜΜΕ. Επιπρόσθετα,
διοργανώνει ετησίως σειρά Συνεδρίων “Invest in International Shipping“ με αναλυτές και εισηγμένες εταιρίες στην Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την
Αθήνα. Τέλος, διατηρεί εξειδικευμένη ιστοσελίδα ναυτιλίας με πληροφορίες για το σύνολο των ναυτιλιακών εισηγμένων εταιριών σε Αμερική και
Αγγλία (www.capitallinkshipping.com).
Στον τομέα των Αμερικανικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ∆.Α.Κ., η Capital Link έχει ηγετική θέση στην Αμερική συνεργαζόμενη με τις
σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου. Το Ετήσιο Συνέδριο “Capital Link Annual Closed-End Fund and Global ETF Forum” που πραγματοποιείται στη
Νέα Υόρκη, ήδη στον 12ο χρόνο του, θεωρείται το σημαντικότερο Συνέδριο του χώρου. Στα πλαίσια του Συνεδρίου αυτού η Capital Link
διοργανώνει τα Βραβεία “Annual Closed-End Fund and Global ETF“ τα οποία τιμούν και βραβεύουν τους θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι
εφαρμόζουν τις υψηλές απαιτήσεις της εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής διαφάνειας και επενδυτικών σχέσεων. Επίσης, διατηρεί εξειδικευμένη
ιστοσελίδα με πληροφορίες για τα εν λόγω Αμοιβαία Κεφάλαια. (www.closedendfundforum.com).
H Capital Link έχει οργανώσει ένα από τα πιο εκτεταμένα και αποτελεσματικά δίκτυα προβολής των Ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων τόσο
στην Ελλάδα όσο και κυρίως σε διεθνείς επενδυτές, στην Ευρώπη και Αμερική. Ενδεικτικό της δραστηριότητάς της αποτελεί η αποφασιστική
συμβολή της στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Χρηματιστηρίων Αθηνών και Νέας Υόρκης το 2002, η οργάνωση των
εκδηλώσεων για την εισαγωγή του ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1998, καθώς και η πρώτη επίσκεψη Προέδρου του Χρηματιστηρίου
της Νέας Υόρκης στην Αθήνα το 2001. Το ετήσιο Capital Link on Investing in Greece Συνέδριο, ήδη στον 15ο χρόνο, θεωρείται θεσμός σχετικά με
την ενημέρωση των Αμερικανών επενδυτών για τις εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, του Χρηματιστηρίου και των επιχειρήσεων.
Το ελληνικό portal της Capital Link (www.capitallinkgreece.com), ενεργό από το 1997, έχει καθιερωθεί ως η κύρια πηγή πληροφόρησης των
διεθνών επενδυτών με ενδιαφέρον για το Ελληνικό Χρηματιστήριο και τις Ελληνικές εισηγμένες εταιρίες.
Από τον Ιανουάριο του 2011,η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δημιουργώντας έναν
μηχανισμό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και προβολής θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που δραστηριοποιείται στις τρείς χώρες στις οποίες
διατηρεί γραφεία. Ο Μηχανισμός ΕΚΕ επιτυγχάνει τους στόχους του με μια σειρά υπηρεσιών που περιλαμβάνουν :
•Το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr το οποίο αποτελεί: έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και προβολής θεμάτων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με σκοπό να στηρίξει τις δράσεις και να γεφυρώσει την επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των οργανισμών που
εκπροσωπούν τη Κοινωνία. Στα μέλη του περιλαμβάνονται εταιρείες, ΜΚΟ, ιδρύματα και Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Βασικοί σκοποί που
εξυπηρετεί είναι να :α) παρέχει πληροφόρηση για επίκαιρα θέματα και εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) προβάλλει τις δράσεις
των Ελληνικών κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών, γ) διευκολύνει τη πρόσβαση του επιχειρηματικού κόσμου σε μη κυβερνητικούς και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς μέσα σ’ ένα πλαίσιο πλήρους διαφάνειας, δ) προβάλλει τις ανάγκες της Κοινωνίας και των φορέων που την
εκπροσωπούν, ε) επιτυγχάνει συμπράξεις μεταξύ των δύο, και να αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ όλων των κοινωνικών και επιχειρηματικών
ομάδων.
•Το Αγγλικό portal www.maritimecsr.com το οποίο παρουσιάζει τις ενέργειες καθώς και τους κανονισμούς ΕΚΕ που ισχύουν στο χώρο της
Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο και λειτουργεί ως συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης και προβολής των δράσεων των ναυτιλιακών εταιριών και
γενικότερα όλων των νέων και πληροφοριών για τα θέματα της ΕΚΕ. Απευθύνεται σ ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει κυβερνητικά στελέχη, μη
κυβερνητικούς οργανισμούς, τις ενώσεις του κλάδου, την επενδυτική και χρηματοοικονομική κοινότητα, τις ναυτιλιακές εταιρίες διεθνώς που
εφαρμόζουν στρατηγική ΕΚΕ καθώς και τους απολογισμούς τους.
•Τα ηλεκτρονικά εβδομαδιαία newsletter που αποστέλλονται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό.
•Τη διοργάνωση σε ετήσια βάση Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 3 χώρες: Ελλάδα, Αγγλία και Αμερική.
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