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ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ

Παρά την πρόοδο που έχει
συντελεστεί,
η
Ελλάδα
συνεχίζει
να
βιώνει
μία
oικονομική
με
κρίση
σημαντικές προκλήσεις για την
κοινωνία και τους πολίτες. Η
πρόοδος που έχει συντελεστεί
πρέπει να μας δίνει θάρρος να
συνεχίσουμε τις προσπάθειες
για ένα καλύτερο αύριο.
Σε απάντηση σε αυτούς τους
δοκιμαζόμενους καιρούς, όλοι
μαζί συνεργαζόμαστε έχοντας
ως σκοπό την παροχή υποστήριξης τόσο στην
Ελλάδα όσο και σε όσους το έχουν ανάγκη.
∆εν πρόκειται απλώς για μία κίνηση
φιλανθρωπίας, αλλά δίνει έμπνευση, ελπίδα
και καθοδήγηση για μια οικονομική ανάκαμψη
που μπορεί να βάλει την Ελλάδα και τους
πολίτες της πίσω σε μια τροχιά ανάπτυξης.
H Capital Link αξιοποιώντας το 18ετές
ιστορικό της ως «Συνδετικός κρίκος»
μεταξύ των επιχειρήσεων και των επενδυτών,
με μοναδική εμπειρία στο χώρο της
επικοινωνίας,
χρηματοοικονομικής
των
επενδυτικών σχέσεων και στην διοργάνωση
υψηλού
επιπέδου
επιχειρηματικών
και
επενδυτικών συνεδρίων σε Αθήνα, Λονδίνο
και Νέα Υόρκη, επέκτεινε τις δραστηριότητες
της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο
μηχανισμό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και
προβολής θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης που δραστηριοποιείται στις τρείς
χώρες στις οποίες διατηρεί γραφεία. Σε ότι
αφορά την Ελλάδα ο μηχανισμός του "CSR in
να στηρίξει και να
Greece" σκοπό έχει
προωθήσει τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και να γεφυρώσει την επικοινωνία
μεταξύ των εταιριών και των οργανισμών που
εκπροσωπούν την Κοινωνία. Στα μέλη του
περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, φορείς, ΜΚΟ,
ιδρύματα και Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.

Νίκος Μπορνόζης
Πρόεδρος
Capital Link Inc

Η διοργάνωση του 4ου Ετήσιου
Συνέδριου
Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα
«Για ένα καλύτερο αύριο»
έρχεται να υπογραμμίσει τον
τρόπο με τον οποίο οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες
συνεισφέρουν στην οικοδόμηση
ενός καλύτερου μέλλοντος για την
Ελλάδα και τον Έλληνα πολίτη.
Θα υπάρχει και φέτος ο ειδικά
διαμορφωμένος
χώρος για τη
φιλοξενία των ΜΚΟ από όλη την
Ελλάδα οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα
μέσω των εκπροσώπων τους να έρθουν σε
επαφή με τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο,
να προβάλλουν το έργο και τις ανάγκες τους
και να επιτύχουν νέες συμπράξεις. Η
καινοτόμος αυτή πρωτοβουλία της Capital
Link επιτυγχάνεται χάρη στην υποστήριξη
των εταιρειών που συμμετέχουν στο Συνέδριο
και σκοπό έχει τη ζωντανή και άμεση
αλληλεπίδραση όλων των ενδιαφερομένων
μερών της ΕΚΕ.
Επίσης φέτος θα απονείμουμε για πρώτη
φορά το «Capital Link CSR Leadership
Aw
ward» το οποίο θα δίνεται ετησίως σε μία
προσωπικότητα ή έναν οργανισμό, για τη
συμβολή του στην κοινωνία, στην ανύψωση
της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού
παγκοσμίως. Αποτελεί τιμή η συμβολή των
Ελλήνων της ∆ιασποράς προς την Ελλάδα και
επιθυμία μας είναι η επιβράβευση όλων όσων
συνεισφέρουν στην προσπάθεια «Για ένα
καλύτερο αύριο».
Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας και
την εκτίμησή μας στους χορηγούς του
Συνεδρίου, στους υποστηρικτές και στους
χορηγούς Επικοινωνίας, των οποίων η
υποστήριξη επέτρεψε την υλοποίηση του
Συνεδρίου, καθώς και στους διακεκριμένους
ομιλητές, στις ΜΚΟ και στο ευρύ κοινό των
συμμετεχόντων, που συμβάλλουν κάθε χρόνο
στην επιτυχία του Συνεδρίου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014
13:45– 14:10

Προσέλευση

14:10– 14:15

Χαιρετισμός

14:15– 14:30

Εισαγωγική Ομιλία

14:30– 14:55

Το έργο και οι ανάγκες
των ΜΚΟ

κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc.

κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος ΚΕΕΕ & ΕΒΕΑ
κα Κατερίνα Παναγοπούλου, Εθνική Πρέσβυς της
Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό,
την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι & Πρόεδρος του
Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών
«ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»
κ. Γιάννης Βαρότσος, Δικηγόρος , Πρόεδρος Ροταριανού
Ομίλου Αθηνών

14:55– 15:10

H σχέση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης και
της Εταιρικής
Διακυβέρνησης

15:10‐ 15:25

ΕΥΔΑΠ: Συνεχής φροντίδα
για τον Άνθρωπο και την
Κοινωνία

15:25‐ 15:40

Εταιρική Υπευθυνότητα,
Διαφάνεια και
Διακυβέρνηση

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

15:40‐ 15:55

Εταιρική Υπευθυνότητα
ΟΤΕ – COSMOTE:
Προκλήσεις και
Αποτελέσματα

κα Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Υποδιευθύντρια
Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής & Κινητής, Ομίλου
ΟΤΕ

15:55‐ 16:10

WIND : Υπευθυνότητα για
Όλους στην Πράξη

16:10– 16:25

H συμβολή της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
στην EKE

κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Ταμίας ΔΣ ΣΕΒ &
Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής
Διακυβέρνησης
κα Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, Διευθύντρια
Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων, ΕΥΔΑΠ

κ. Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων,
WIND Ελλάς

κ. Μιλτιάδης Σταθόπουλος, Γενικός Διευθυντής
Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης, Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος

16:25 ‐ 16:40

16:40– 17:25

17:25– 17:40

17:40‐ 18:00

18:00– 18:10

18:10– 18:25

Coffee break

Η Συμβολή των Ελληνικών
Επιχειρήσεων του
Κλάδου Ενέργειας στην
ΕΚΕ

Raising the profile of
Corporate Social
Responsibility

Η συμβολή της Ομογένειας

H συμβολή των
μεταρρυθμίσεων «ΓΙΑ ΕΝΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ»

Συντονιστής : κ. Βασίλης Καμινάρης, Partner, EY
Συνομιλητές:
 κα Βίβιαν Μπουζάλη, Διευθύντρια Επικοινωνίας,
Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
 κα Λένα Μαμιδάκη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ,
Επικοινωνίας, & ΕΚΕ, Mamidoil Jetoil Α.Ε.
 κα Λένα Σαρικάκη, Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης , ΔΕΗ Α.Ε.
 κα Γεωργία Δημητροπούλου, Επικεφαλής Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης & Σχέσεων με Τοπικές Κοινωνίες
Ν. Ελλάδος, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
κ. Ευθύμιος Μητρόπουλος, Πρόεδρος, Ίδρυμα Μαρία
Τσάκος & Επίτιμος Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Συντονιστής : κ. Πέτρος Μαχάς, Ιδρυτής & Διαχειριστής
Εταίρος, Machas & Partners
Συνομιλητές:
 κ. Jean Valvis, Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος,
Valvis Holding S.A.
 Δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος, Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος, Mistras Group, Inc.
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εισαγωγικά Σχόλια:
κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc.
Παρουσίαση Κεντρικού Ομιλητή:
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος ΚΕΕΕ & ΕΒΕΑ

Κεντρική Ομιλία

κ. John Catsimatidis, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Red Apple Group

“Greece back in the Global Investment Agenda”
2014 Capital Link CSR Leadership Award

18:25 ‐ 18:35

Βράβευση:
κ. John Catsimatidis, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Red Apple Group
Σχόλια & Απονομή:
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

18:35– 19:30

COCKTAIL RECEPTION

4th Capital Link CSR in Greece Forum 2014
Στα πλαίσια του 4ου Ετησίου Συνεδρίου Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
«Για Ένα Καλύτερο Αύριο»
Με τη συμμετοχή 100 ΜΚΟ απ’ολη την Ελλάδα
Τρίτη 27 Μαΐου 2014 – Hilton Athens Hotel, Το :

«2014 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD»
απονέμεται στον κύριο

John Catsimatidis
Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Red Apple Group
Προλογίζει ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος ΚΕΕE & ΕΒΕΑ
&
Απονομή Βραβείου από τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ο κ. Τζον Κατσιματίδης, 6 μήνες μετά τη γέννησή του στο μικρό νησάκι της
Ελλάδας, τη Νίσυρο, βρέθηκε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και κατόρθωσε να
αναγνωρίζεται σήμερα ως ένας από τους πλέον επιτυχημένους επιχειρηματίες.
Αυτοδημιούργητος και με μοναδικό του όπλο τη σκληρή δουλειά και το
επιχειρηματικό δαιμόνιο, κατάφερε να κάνει το «Greek dream», πραγματικότητα.
Είναι μία σημαντική και ξεχωριστή προσωπικότητα - το 2013 με την λήξη της
την υποψηφιότητά του για τη
θητείας του δημάρχου Bloomberg, έθεσε
δημαρχεία της Νέας Υόρκης και κανοντας μας όλους υπερήφανους.
Ο κ. Κατσιματίδης, ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης αλλά τις εγκατέλειψε
για να εργαστεί στο παντοπωλείο ενός γνωστού του, το οποίο τελικά αγόρασε. Κάπως έτσι ξεκίνησε η
επιχειρηματική του δραστηριότητα. Το ένα παντοπωλείο έγινε αλυσίδα 50 παντοπωλείων με την
επωνυμία Red Apple. Το 1977 επενδύει τα χρήματά του στην κτηματαγορά του Μανχάταν. Πέντε χρόνια
μετά η αξία των ακινήτων που είχε αγοράσει εκτοξεύτηκε, γεγονός που οδήγησε σταδιακά στη
«γιγάντωση» της Red Apple. Το 1986 εξαγοράζει την γνωστη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Gristedes.
Το 1987 εξαγοράζει μια πτωχευμένη εταιρεία πετρελαίου, την United Refining Company στο Warre
en της
Πενσυλβάνιας. Σήμερα, ο Τζον Κατσιματίδης, έχει στην κατοχή του το πετρελαϊκό διυλιστήριο United Oil
και ένα δίκτυο 400 περίπου πρατηρίων υγρών καυσίμων με την επωνυμία Kwik-Fill που τροφοδοτεί τη
Νέα Υόρκη, την Πενσυλβανία και το Οχάιο.
Μια ακόμα μεγάλη αγάπη του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, με την οποία ασχολείται επαγγελματικά,
είναι και τα αεροσκάφη. Έτσι, στις επιχειρηματικές του δραστηριότητές περιλαμβάνεται και η εταιρία
United Air Fleet, η οποία μετρά 40 αεροσκάφη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες του
πραγματοποιούν τζίρο 3,3 δις δολαρίων και απασχολουν 8.500 εργαζομένους.
Ο ίδιος αλλά και όλη η οικογένειά του έχουν σημαντικό και πλούσιο φιλανθρωπικό έργο το οποίο
επικεντρώνεται κυρίως στις ελληνικές του «ρίζες», όπως το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών και η
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία (της οποίας είναι και ενεργό μέλος). Παράλληλα, είναι ένας από τους
βασικούς χρηματοδότες του Ιδρύματος για την Έρευνα του Καρκίνου, ενώ ασχολείται εντατικά και με το
Νεανικό ∆ιαβήτη, το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον καθώς και την Αθλητική Ομοσπονδία της Αστυνομίας
στη Νέα Υόρκη. ∆ημιούργημά του αποτελεί το Ίδρυμα Υποτροφιών John Catsimatidis (Πανεπιστήμιο της
Νέας Υόρκης - Σχολή Stern of Business). Ο Τζον Κατσιματίδης είναι ένα από τα πλέον εκλεκτά μέλη της
Ελληνοαμερικανικής κοινότητας που αναζητούν τρόπους ώστε να συνδράμουν την Ελλάδα να ξεπεράσει
γρηγορότερα την κρίση και δηλώνει πάντα πρόθυμος και έτοιμος να στηρίξει την πατρίδα του με όποιο
τρόπο μπορεί. Χαρακτηριστική είναι η δήλωσή του: "Το αίμα που κυλάει στις φλέβες μου είναι ελληνικό
και πονώ όσο τίποτε άλλο την πατρίδα μου"
Για όλα τα παραπάνω αλλά και επειδή ανήκει σε εκείνο τον πυρήνα των ομογενών επιχειρηματιών που
θέλουν να παλέψουν για την αναστροφή του αρνητικού επενδυτικού κλίματος που πνέει στην Ελλάδα,
με ιδαιίτερη τιμή και χαρά του απονέμουμε το «2014 Capital Link CSR Leadership Award». Το
βραβείο μας αποτελεί μια ελάχιστη αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς του όχι μόνο στον
Ελληνισμό αλλά και σε ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα - αποτελεί χρέος μας η αναγνώριση της εξαιρετικής
του συμβολής στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
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«Η πορεία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Υπουργός
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

Σήμερα, μετά από τέσσερα
δύσκολα χρόνια για την
πατρίδα μας, βρισκόμαστε
πλέον σταθερά σε πορεία
ανάκαμψης. Η Ελλάδα έχει
γυρίσει σελίδα, κάνοντας την
μετάβαση
από
την
αναγκαστική προσαρμογή της
οικονομίας ως αποτέλεσμα της
κρίσης
σε
μία
περίοδο
συστημικών μεταρρυθμίσεων με αμιγώς ποιοτικό
χαρακτήρα.
Κάνουμε έτσι αυτό που πρέπει για ένα δημόσιο
τομέα που να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες
υψηλών προδιαγραφών σε πολίτες και την
επιχειρηματική κοινότητα της χώρας μας.
Στις 2 Απριλίου ανακοίνωσα την «Εθνική
Μεταρρυθμιστική Στρατηγική για τη ∆ημόσια
∆ιοίκηση 2014-2016», η οποία βασίζεται πάνω
στους τέσσερις πυλώνες της θεσμικής δράσης
του Υ∆ΜΗ∆ και υποστηρίζεται οριζόντια από
μοντέρνα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και νέες τεχνολογίες:





Αναδιοργάνωση ∆ιοικητικών ∆ομών
Εξορθολογισμός ∆ιοικητικών
Λειτουργιών
Αξιοποίηση Ανθρώπινου ∆υναμικού
Ενίσχυση ∆ιαφάνειας & Λογοδοσίας

Την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων την ορίζουμε
πια εμείς. Οι επιλογές μας είναι εθνικές επιλογές
που απαιτεί η σιωπηλή πλειοψηφία της
ελληνικής κοινωνίας.
Και μόνο εάν υλοποιήσουμε τις δράσεις αυτές θα
μπορούμε πια να κάνουμε τη μετάβαση από ένα
μεγάλο αλλά αδύναμο κράτος σε ένα ισχυρό
επιτελικό κράτος με αποτελεσματική διοικητική
ικανότητα.
Ένα κράτος το οποίο τελικά πρέπει να έχει ως
κεντρικό στόχο να συμβάλλει στην υποστήριξη
της ανάπτυξης αλλά και στη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής, ένα κράτος το οποίο θα
είναι πηγή αλληλεγγύης αλλά και αξιών για μία
δοκιμαζόμενη αλλά ταυτόχρονα και εξαιρετικά
καχύποπτη κοινωνία.
Ένα κράτος το οποίο θα εξυπηρετεί και δεν θα
ταλαιπωρεί τον πολίτη, ένα κράτος το οποίο θα
είναι πελατοκεντρικό αλλά όχι πελατειακό. Ένα
κράτος το οποίο θα σέβεται τα χρήματα του

Έλληνα φορολογούμενου, θα
λειτουργεί,
επιτέλους,
με
όρους ελάχιστου κόστους και
βέλτιστου αποτελέσματος, ένα
κράτος αρωγό στην υγιή
επιχειρηματικότητα.
Ένα
κράτος το οποίο θα αξιολογεί
αλλά
ταυτόχρονα
θα
αξιολογείται κιόλας το ίδιο.
Και ένα κράτος το οποίο θα προάγει τις αξίες της
αποτελεσματικότητας, της αξιοκρατίας, της
ευθύνης, ένα κράτος το οποίο θα ανταμείβει την
εργατικότητα, τη συνέπεια, αλλά θα τιμωρεί και
την παραβατική συμπεριφορά.
Εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Μια πολύ σημαντική
επιτυχία δεδομένου ότι μόλις έναν χρόνο πριν
ξεκινάγαμε από το σημείο-μηδέν.
Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί ενός σημαντικού
μέρους της ιστορίας που γράφηκε τα τελευταία
τέσσερα χρόνια. Το μισθολογικό κόστος του
δημοσίου
τομέα
μειώθηκε
κατά
8
δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, ή 35% σε σχέση
με το 2009, συνέπεια της μεγάλης μείωσης των
εργαζομένων στο δημόσιο.
Αλλά οι αριθμοί δεν λένε όλη την ιστορία. ∆εν
λένε όλη την αλήθεια. Το κράτος έχει σίγουρα
μειωθεί αλλά δεν έχει αναγκαστικά γίνει πιο
αποδοτικό.
Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίον
έχουμε κάνει τη μετάβαση από ποσοτικούς
στόχους
σε
ποιοτικές
και
μετρήσιμες
μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες.
∆εν έχει περάσει και πολύ καιρός από τότε που
στο εξωτερικό μιλούσαν για πιθανή έξοδο της
Ελλάδας από την ΕΕ και ότι η κατάρρευσή της
θα παρέσυρε και την ευρωζώνη και πιθανώς την
παγκόσμια οικονομία.
Οι πολίτες της χώρας αντιμετώπισαν με μεγάλη
καρτερικότητα και αξιοπρέπεια εξαιρετικά
δύσκολες καταστάσεις αποδεικνύει στην πράξη
ότι οι προφήτες της καταστροφής έκαναν λάθος.
Η Ελληνική κυβέρνηση έχει δουλέψει σκληρά
έτσι ώστε να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη
των πολιτών, της διεθνούς κοινότητας, φυσικά
των αγορών και μέσω των μεταρρυθμίσεων να
δώσει στους πολίτες τα εφόδια «ΓΙΑ ΕΝΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ».
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«Η ΕΚΕ στο επίκεντρο μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας»

Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Η
υιοθέτηση
της
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στη σύγχρονη
εποχή, αποτελεί την
έμπρακτη αναγνώριση
μιας
αναπόδραστης
αλήθειας: ότι κοινωνία
και
επιχειρήσεις
αποτελούν κρίκους της
ίδιας αλυσίδας, Είναι απόλυτα θεμιτή η επιδίωξη
κάθε επιχείρησης να παραμένει βιώσιμη, να
αναπτύσσεται και να κερδοφορεί. Γιατί μόνο
έτσι μπορεί να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να
προσφέρει εισοδήματα, να στηρίζει την
ανάπτυξη και την εθνική οικονομία μιας χώρας.
Σε καμία περίπτωση όμως το κέρδος δεν μπορεί
να αποτελεί αυτοσκοπό, όπως αντίστοιχα και η
προσφορά στην κοινωνία δεν μπορεί να
λειτουργεί ως «εξιλέωση» των επιχειρήσεων για
το γεγονός ότι η στοχεύουν στην κερδοφορία.
Βασικό χαρακτηριστικό της Εταιρικής Κοινωνικής
η
ενσωμάτωση
της
Ευθύνης
είναι
υπευθυνότητας, της διαφάνειας και της
λογοδοσίας σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής
λειτουργίας. Στις σχέσεις με τους μετόχους, τους
προμηθευτές, τους εργαζομένους και τους
καταναλωτές. Στη συμπεριφορά απέναντι στο
περιβάλλον, στον άνθρωπο και στην κοινωνία.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα η δραστηριότητα στον τομέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επικεντρώνεται
κυρίως στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Πρόκειται για μια τάση απολύτως αναμενόμενη
σε μια περίοδο κρίσης, όπου όλο και
περισσότεροι συμπολίτες μας βρίσκονται σε
αδυναμία να καλύψουν ακόμη και βασικές
ανάγκες, όπως αυτές της στέγης, της τροφής,
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες, η ενεργοποίηση των
αντανακλαστικών της ίδιας της κοινωνίας, με τη
μορφή της συλλογικής δράσης και της
εθελοντικής
συνεισφοράς
είναι
στοιχεία
απαραίτητα. Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει
πολλές θετικές πρωτοβουλίες σε αυτό το
επίπεδο,
τις
οποίες
οφείλουμε
να
αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε.

Είναι
ωστόσο
εξίσου
σημαντικό
να
αντιληφθούμε τη σημασία της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
και να την τοποθετήσουμε σε νέες βάσεις, ώστε
να συμβάλει στην πορεία διαμόρφωσης μιας
νέας
επιχειρηματικής
κουλτούρας.
Να
λειτουργήσει ως στρατηγική επιλογή, με στόχο
την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση όχι μόνο της
επιχείρησης, αλλά και της κοινωνίας που την
περιβάλλει.
Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχουν ήδη αρκετά
παραδείγματα υιοθέτησης αυτής της αρχής:
μικρές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε τοπικές
περιβαλλοντικές δράσεις, τράπεζες οι οποίες
υλοποιούν προγράμματα μικροχρηματοδότησης
για την ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών,
βιομηχανίες που ενισχύουν την εκπαίδευση του
τοπικού πληθυσμού και στηρίζουν τοπικούς
παραγωγούς πρώτων υλών. Με τον τρόπο αυτό,
η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν στηρίζει απλώς
ευκαιριακά, αλλά επενδύει ουσιαστικά και
μακροπρόθεσμα στην κοινωνική συνοχή, στην
ευημερία, στην προστασία του περιβάλλοντος
και στη διατήρηση των φυσικών πόρων.
Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, έχει
και η ίδια η κοινωνία. Ο ίδιος ο πολίτης οφείλει
όχι μόνο να απαιτήσει, αλλά και να υποστηρίξει
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Όλοι εμείς,
συνειδητά και στην πράξη – ως καταναλωτές,
ως εργαζόμενοι, ως μέλη του κοινωνικού
συνόλου – μπορούμε και πρέπει να αναδείξουμε
την
υπευθυνότητα
σε
στοιχείο
ανταγωνιστικότητας,.
Γιατί
έτσι
θα
κινητοποιηθούν περισσότερες επιχειρήσεις να
στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση και να
δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο επιχειρηματικής
άμιλλας, η οποία θα λειτουργεί προς το
συμφέρον όλων.
Όλοι, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις αλλά και
πολίτες,
οφείλουμε
από
κοινού
να
διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη του αύριο. Με όχημα μια νέα
αντίληψη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
μπορούμε
να
διασφαλίσουμε
ότι
η
επιχειρηματική επιτυχία θα παράγει ακόμη
περισσότερη αξία και όφελος για την κοινωνία.
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«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Ρόδη Κράτσα
Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2007-2012)

Η χώρα μας γυρίζει σελίδα μετά
την επιτυχία της επίτευξής του
πρωτογενούς πλεονάσματος. Η
ανάπτυξη
που
τόσο
πολύ
επιζητούμε και η σταδιακή μείωση
της
ανεργίας
απαιτούν
τη
σταθεροποίηση
αυτής
της
δημοσιονομικής προσαρμογής και
συγχρόνως την προώθηση των
διαρθρωτικών αλλαγών και της
ρευστότητας. Το τρίπτυχο αυτό
είναι αλληλένδετο και αλληλοτροφοδοτούμενο.
Η δημοσιονομική προσαρμογή μας ανοίγει το
δρόμο για να επιστρέψουμε στις χρηματαγορές
,να ανακτήσουμε την αυτοδυναμία μας και να
αντλήσουμε κεφάλαια. Μας ανοίγει επίσης το
δρόμο για την ελάφρυνση του χρέους, των
βαρών στην οικονομία μας και για την
πρόσβαση στις πιστώσεις. Αμφίδρομα ,η
ζωντάνια της επιχειρηματικότητας και της
παραγωγικότητας που θα επέλθει θα φέρει
θέσεις απασχόλησης και έσοδα στη δημόσια
ταμεία, θα τροφοδοτήσει τα πλεονάσματα. Η
συστηματική
προσπάθεια
εξυγίανσης
θα
συνεχιστεί αλλά ήλθε η ώρα να μπει μπρος η
ατμομηχανή
της
ανάπτυξης
για
να
κεφαλαιοποιηθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού
και να προετοιμάσουμε ένα καλύτερο αύριο.
Έτσι λοιπόν σήμερα απαιτείται
ένα τολμηρό
αναπτυξιακό σχέδιο συνδυασμένο με την
αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά και
τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, την έλξη
επενδύσεων στους τομείς της πρωτογενούς
παραγωγής,
της
ενέργειας
και
του
περιβάλλοντος, των υποδομών, του τουρισμού
και της ναυτιλίας και τη στήριξη της καινοτομίας
και της ανταγωνιστικότητας, σε όλο το φάσμα
της παραγωγής και των υπηρεσιών.
Στη νέα αυτή διαδικασία το ΕΣΠΑ για την
προγραμματική
περίοδο
2014-2020
είναι
κομβικής σημασίας για την επανεκκίνηση της
οικονομίας μας και την αναπτυξιακή της
κατεύθυνση και την περιφερειακή σύγκλιση.
Είναι η έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης
και
του
κοινού
προγραμματισμού
των
ευρωπαϊκών λαών για καλύτερο μέλλον. Ο
ρόλος των περιφερειών γίνεται ακόμα πιο
σημαντικός. Με το νέο ΕΣΠΑ όλες οι Περιφέρειες

της χώρας μας θα διαχειριστούν
περισσότερα κονδύλια σε σχέση
με το ΕΣΠΑ (2007-2013) δηλαδή
το 35% του προϋπολογισμού σε
σχέση
με
το
22%
της
προηγούμενης
περιόδου.
Η
ευρωπαϊκή
συγχρηματοδότηση
με τον αγώνα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
φτάνει έως και
90% σε ορισμένες περιπτώσεις
χωρών με μνημόνιο. Η πείρα, η
καινοτομία, η ανησυχία, η ανάγκη κοινωνικής
προσφοράς των ενεργών πολιτών μπορούν
επίσης να κεφαλαιοποιηθούν στην κοινωνική
οικονομία προς όφελος της ανάπτυξης και της
συνοχής. Είναι μία σοβαρή ευκαιρία που η χώρα
μας πρέπει να αξιοποιήσει μέσα στο ΕΣΠΑ.
Οι περιφέρειες οφείλουν να προετοιμαστούν
σωστά αφού οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί
απαιτούν συγκεκριμένα αποτελέσματα στην
ανταγωνιστικότητα και στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης από τα οποία θα εξαρτάται και η
ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Χρειάζεται λοιπόν
σχεδιασμός και μηχανισμός υλοποίησης από τις
θεσμικές αρχές και τους οικονομικούς και
κοινωνικούς
φορείς όπως και συνεχής
αξιολόγηση στην πορεία. Ας μην αφήσουμε
αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να πάει χαμένη. Ας
συνειδητοποιήσουμε έγκαιρα τις ευκαιρίες και
τις υποχρεώσεις μας.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την τελευταία
πενταετία εργάστηκα συστηματικά για τους
κανονισμούς του ΕΣΠΑ 2014-200 και ήλθα σε
επικοινωνία για αυτόν το λόγο με φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης και της οικονομίας. Εάν
συνεχίσω το έργο μου θα εξακολουθήσω να
εργάζομαι για την περιφερειακή ανάπτυξη και θα
είμαι παρούσα και ενεργή στην ενδιάμεση
αναθεώρηση του 2017 για να υποστηρίξουμε τις
συμπληρωματικές διορθωτικές πολιτικές που
χρειάζονται οι ελληνικές περιφέρειες.
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«Raising the profile of Corporate Social Responsibility»

Efthimios E. Mitropoulos KCMG
IMO Secretary-General Emeritus
Chairman, “Maria Tsakos” Foundation

In the 21st century, it is no longer sufficient to do business profitably.
Today, public opinion is demanding that businesses act within a
particular social and moral compass. Words and phrases like
“sustainability” and “ethical trading” are becoming increasingly
important. The challenge now is to unpack such terms, define them,
understand them and then set about incorporating them meaningfully
into the business landscape. How to do this is what occupies the minds
of those concerned. Initiatives such as this meeting help to understand
the issue and implement it in the best possible way.
The ISO 26000 standard defines Social Responsibility (CSR) as the responsibility of an organization for
the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and
ethical behavior that:
•

Contributes to sustainable development, including health and the welfare of society;

•

Takes into account the expectations of stakeholders;

•

Is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour;

•

Is integrated throughout the organization and practised.

Endorsing Maller Baher’s synoptic definition, I would suggest that Corporate Social Responsibility is
about how companies manage their business processes to produce an overall positive impact on society
with due regard to the environment.
Those companies that are pro-active in developing and adopting CSR are likely to find that regulatory
compliance fits comfortably and easily within such an ethos, at the same time being able to serve as a
platform on which a CSR policy can be built.
For some time, I was reading articles in the maritime press to the effect that shipping, as a whole, had
lagged behind other industries in espousing CSR. Then, and more than then now, I suspect the reality is
that there is a massive range of CSR implementation within the industry, from those with welldeveloped and formalized CSR policies on the one hand, to those who have barely given the concept a
thought, on the other. This meeting, I am sure, will help to raise the profile of CSR not only within the
shipping industry but also within a wider range of activities and move forward the understanding and
acceptance of the concept – which can only be a good thing.
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«Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι η θερμοκοιτίδα της
αναγέννησης του Ολυμπιακού ανθρώπου»
Κατερίνα Παναγοπούλου
Εθνική Πρέσβυς της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι
Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»

Σε μια εποχή κατά την
οποία όλοι αρέσκονται να
κρίνουν και να παρατηρούν
τους
άλλους,
ενώ
ταυτόχρονα μαίνεται η πιό
βαθιά
οικονομική,
κοινωνική, ηθική και Αξιακή
κρίση που γνώρισαν η
Ελλάδα και η Ευρώπη
μεταπολεμικά, έννοιες και
στάσεις ζωής, όπως ο
εθελοντισμός,
η
συμμετοχή, ο ρομαντισμός και η αλληλεγγύη
τίθενται, ανεξήγητα, στο περιθώριο της δημόσιας
συζήτησης και συνείδησης.
Όταν κάτι καλό
συμβαίνει, «χάνεται» σε ένα στρόβιλο αρνητικών
ειδήσεων. Όταν κάτι κακό συμβεί, γίνεται πρώτη
είδηση, παντού.
Αν, όμως, προσέξουμε και ερμηνεύσουμε καλύτερα
τα γεγονότα, τα αίτια εκδήλωσής τους και τους
μηχανισμούς παραγωγής τους, θα δούμε πως αυτό
δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Ο πλανήτης έχει εισέλθει στον προθάλαμο μιας
νέας απόπειρας χειραγώγησης, υπό το βάρος της
πίεσης που ασκούν, γιγαντιαίου μεγέθους,
μηχανισμοί ενοποίησης και διαχείρισης της
αντίληψης και της συμπεριφοράς των ανθρώπων.
Μέσα
από
το
διαδίκτυο,
οι
σχέσεις
«αποϋλοποιούνται» την ίδια στιγμή που γεννιέται
μια παραίσθηση πρωτοφανούς οικειότητας μεταξύ
δισεκατομμυρίων ανθρώπων.
Η «είδηση» και η ταχεία αντίληψη, άρα τα
ένστικτα, υποκαθιστούν την Παιδεία, την σκέψη και
την ελεύθερη κρίση.
Μέσα από την οικονομική οργάνωση και τις
αναδυόμενες
μορφές
καταναλωτικής
συμπεριφοράς, διαφεύγει σε όλους μας ότι,στην
πραγματικότητα, χάνουμε το δικαίωμα του
αυτοπροσδιορισμού υπό το βάρος δεκάδων
φανερών
ή
συγκαλυμμένων
υποχρεωτικών
φορολογικών βαρών που καθιστούν ασφυκτικό τον
ατομικό ζωτικό μας χώρο, χάνοντας έτσι de facto
την ικανότητα χρηματοδότησης του κοινωνικού
ιστού. Όλα κατατίθενται στον βωμό μιας
«συστημικής ευστάθειας» όταν όλα οδηγούν στην
κοινωνική αστάθεια.
Το πραγματικό ερώτημα είναι,λοιπόν, εάν
μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει κι αν
θέλουμε να δράσουμε ή συνηθίσαμε να
συνθηκολογούμε με το παρουσιαζόμενο ως
αναπόφευκτο.
Εάν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα αγαθά της
τεχνολογίας για να διαδώσουμε θετικά μηνύματα
και να ενώσουμε δυνάμεις φυσικής παρουσίας και
προσφοράς.
Εάν είμαστε ικανοί να εκφράσουμε την αντίθεσή
μας στην έννοια της ετεροδιοίκησης του εαυτού

μας και να αυτοπροσδιοριστούμε ξανά ως
ελεύθεροι και συμμετοχικοί άνθρωποι.
Εάν θα αντιληφθούμε έγκαιρα πως οι απαντήσεις
στην κρίση βρίσκονται μέσα στην δική μας
συνείδηση και στην ετοιμότητά μας να
ξαναδεθούμε με το υπαρξιακό μας πρότυπο που
είναι ο Ολυμπιακός άνθρωπος.
Ο άνθρωπος ο οποίος, με οδηγό την υπέρτατη
Ολυμπιακή Αξία του «Ευ Αγωνίζεσθαι», είναι σε
θέση να εργαστεί ατομικά και συλλογικά με σκοπό
τη διαρκή αυτοβελτίωση και διάκριση επιδιώκοντας
τον έπαινο αξίων πολιτών και όχι τη δικαίωση
αδιέξοδων επιθυμιών.
Ο Ολυμπιακός άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο,
παρά το ιστορικό και διαχρονικό Ελληνικό
αποτύπωμα στον κόσμο. Είναι το γέννημα της
Ελληνικής Ολυμπιακής Παιδείας, είναι ο πολίτης
που προετοιμάζεται κατάλληλα για το αγώνισμα της
ζωής και διακρίνεται με δίκαιους κανόνες. Άρα ο
πολίτης που δεν το βάζει κάτω, που δεν
συνθηκολογεί με ό,τι τον
μικραίνει και δεν
εκπροσωπείται από συστημικές εκφράσεις που
ηγούνται για να τον αδικούν.
Σκεφτείτε.
Η
∆ημοκρατία
γεννήθηκε
από
Ολυμπιακούς ανθρώπους. Η ∆ικαιοσύνη γεννήθηκε
από Ολυμπιακούς ανθρώπους. Η φιλοσοφία, ο
πολιτισμός, η ανοχή, η συμμετοχή, ο ευγενής
συναγωνισμός, όλα έχουν την ίδια καταγωγική
αναφορά. Το Ολυμπιακό πλαίσιο Αξιών.
Έτσι λοιπόν, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που
εχθρεύεται τον Ολυμπιακό άνθρωπο, επειδή
ακριβώς δεν είναι χειραγωγήσιμος, η απάντηση
βρίσκεται στην έννοια «ευθύνη». Ατομική και
συλλογική ευθύνη. Ιδιωτική και εταιρική ευθύνη.
Το δίλημμα του νέου κόσμου είναι «αδράνεια ή
αγώνας».
Νομίζω πως είναι καιρός να διαλέξουμε πλευρά.
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, πλην αυτών που
δημιουργήθηκαν για να δώσουν άλλοθι σε λάθος
ανθρώπους, μπορούν να γίνουν οι θερμοκοιτίδες
αναγέννησης του Ολυμπιακού ανθρώπου. Ο χώρος
και ο τρόπος δράσης που θα ενδυναμώσει την
κοινωνική συνοχή και θα προσφέρει νέα και υγιή
πρότυπα στους αμήχανους και με χαμηλό ηθικό
νέους, που συνθλίβονται από την ανεργία και την
έλλειψη Παιδείας.
Εμείς στην Καλλιπάτειρα, ζούμε το θαύμα της δικής
μας ΜΚΟ. Χωρίς κρατική χρηματοδότηση,
προσπαθούμε για το καλύτερο. Για να αφυπνιστούν
σε κάθε σπίτι οι νέες Αξιακές μητέρες ,που θα
μεγαλώσουν τους Ολυμπιακούς ανθρώπους, που
θα αλλάξουν- για μία ακόμη φορά -τον κόσμο προς
το καλύτερο. Για να ακούσουν τα παιδιά την
αλήθεια της Ελληνικής αφήγησης για τον κόσμο.
Ας αφήσουμε πίσω τα προβλήματα του
συστήματος γιατί, αν δεν το πράξουμε, θα είμαστε
εμείς το πρόβλημα. Μας αξίζει να είμαστε η λύση.
Ας επιλέξουμε...

Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας | www.CSRinGreece.gr

4th Capital Link CSR in Greece Forum 2014

«Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΟΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»
Μάρκος Λουκογιαννάκης
Γενικός ∆ιευθυντής
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ
δεν θα έρθει μόνο του.
Το “business as usual”
το
υπονομεύει.
Η
ανάπτυξη
με
όρους
αποκλειστικά
οικονομικής μεγέθυνσης
ανήκει στο παρελθόν. Η
αύξηση του πληθυσμού,
η κλιματική αλλαγή, η
επιβάρυνση του περιβάλλοντος, η υποβάθμιση
των οικοσυστημάτων, η ενεργειακή φτώχεια, η
έλλειψη τροφίμων και νερού, οι κοινωνικές
ανισότητες κλπ διαμορφώνουν μια παγκόσμια
απειλή που όμοιά της δεν έχει γνωρίσει η
ανθρωπότητα στο παρελθόν. Κάτι πρέπει να
αλλάξει και η αλλαγή δεν μπορεί να περιμένει.
Απαιτείται δράση και απαιτείται τώρα.
Οι επιχειρήσεις αποτελούν τα πιο δημιουργικά
κύτταρα των σύγχρονων κοινωνιών. Άρα και τα
πιο ευαίσθητα. Είναι αυτές που αντιλήφθηκαν τη
σοβαρότητα της απειλής και ανέλαβαν δράση.
Αρχικά με μια, είναι αλήθεια, μικρής εμβέλειας
και κοντινού ορίζοντα αντίληψη της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, μάλλον φιλανθρωπικού
χαρακτήρα.
Στις
λίγες
δεκαετίες
που
μεσολάβησαν, έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι η
εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί κυρίαρχο
πρόταγμα της βιώσιμης ανάπτυξης, όχι ως μία
μεταξύ άλλων επιλογών αλλά ως «core
business» της επιχειρηματικότητας.
Οι επιχειρήσεις πρωτοστατούν στην αλλαγή.
Όλο και περισσότερες αναθεωρούν τις
στρατηγικές τους και τις οργανωτικές τους
δομές και αυτοδεσμεύονται στη βιώσιμη
ανάπτυξη, στον απολογισμό της δράσης τους
προς την κοινωνία, στη συστηματική μέτρηση
των
περιβαλλοντικών
και
κοινωνικών
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους και στην
ενσωμάτωση αυτών των επιπτώσεων στα
οικονομικά τους μεγέθη. Η επιχειρηματικότητα
αλλάζει
δραστικά
σε
ένα
συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σε μια παγκόσμια
αγορά ανταγωνιστική αλλά και απαιτητική και
ευαίσθητη.
Η αυτοδέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και στη διαφάνεια
οριοθετεί αυτή την αλλαγή και υποδεικνύει την
επιλογή της βιωσιμότητας και στους υπόλοιπους
κοινωνικούς εταίρους (κυβερνήσεις, φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνία των πολιτών).
Η ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της

οδηγίας
για
δημοσιοποίηση
μη
χρηματοοικονομικών δεδομένων από τις μεγάλες
εταιρείες δημοσίου συμφέροντος (public interest
entities), αντανακλά ουσιαστικά αυτή την
προσπάθεια προσαρμογής στο αίτημα της
ανάπτυξης με μακροπρόθεσμη προοπτική. Αν και
οι ρυθμίσεις που επιβάλλονται από την οδηγία
υπολείπονται σημαντικά από τα standards που
έχει ήδη καθιερώσει η ελεύθερη αγορά, γίνεται
εμφανής η πρόθεση διάχυσης των αρχών της
βιωσιμότητας
σε
μεγαλύτερο
εύρος
επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων και εκείνων
του δημόσιου τομέα. Και στην Ελλάδα
ολοκληρώνεται η διαδικασία σύνταξης της
Εθνικής Στρατηγικής για την ΕΚΕ, με τη
συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της
επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας,
η οποία θα μπορέσει να προωθήσει την εταιρική
υπευθυνότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που αποτελούν τον κορμό της εγχώριας αγοράς.
Η χώρα μας φαίνεται ότι εισέρχεται σε μια
περίοδο υπέρβασης της κρίσης που την
συγκλόνισε συθέμελα τα τελευταία χρόνια. Η
βελτίωση των μακροοικονομικών δεδομένων
είναι
πλέον
αναγνωρίσιμη,
όμως
όλοι
αντιλαμβάνονται ότι στο αμέσως κατώτερο
επίπεδο, τόσο των πολιτών όσο και των
επιχειρήσεων, ο δρόμος είναι ακόμα μεγάλος. Το
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ για την Ελλάδα αποκτά πολύ
πιο συγκεκριμένο και βραχυπρόθεσμο στόχο.
Κοινωνική συνοχή με δυσθεώρητη ανεργία δεν
μπορεί να υπάρξει. Η ανάπτυξη της ιδιωτικής
οικονομίας είναι η μόνη πηγή θέσεων εργασίας
και πρέπει να αποτελέσει τον πρωταρχικό στόχο
της όποιας εθνικής στρατηγικής. Τώρα είναι η
ώρα για τη δική μας αλλαγή, για την
ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης
ανάπτυξης, για την διαμόρφωση του σύγχρονου
επιχειρηματικού προτύπου στους άξονες της
εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και της
καινοτομίας.
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
αποτελεί την εμπροσθοφυλακή αυτής της
προσπάθειας ενώ η δράση του είναι ενταγμένη
στο διεθνές πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
(WBCSD),
στο
οποίο
συμμετέχει.
Ας
επαναλάβουμε λοιπόν εδώ την παραίνεση του
Προέδρου του WBCSD κ. Peter Bakker στην
εναρκτήρια
ημερίδα
της
Πρωτοβουλίας
Sustainable
Greece
2020:
ΑΣ
ΜΗΝ
ΣΠΑΤΑΛΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
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«Η Ελλάδα χρειάζεται όλα τα παιδιά της!»
Παναγιώτης Γ. ∆ράκος
Πρόεδρος
Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.)

Σκεφτήκαμε στην αρχή να
μιλήσουμε αποκλειστικά για
τα παιδιά της Ελλάδας στον
ιδιωτικό τομέα.
Από την
άλλη πλευρά, η διάκριση
αυτή θα αδικούσε όλα τα
παιδιά της του δημοσίου
τομέα
και
θα
έδινε
προκαταβολικά συγχωροχάρτι σε όλα τα παιδιά
του ιδιωτικού τομέα. Τέτοια γενίκευση αδικεί
και τα μεν και τα δε.
∆εν είναι όλοι οι
απασχολούμενοι στο δημόσιο άξιοι κριτικής,
ούτε όλοι οι ασχολούμενοι στον ιδιωτικό χώρο
άξιοι επαίνου. Οι καλοί και από τους δυο
χώρους είναι απολύτως απαραίτητοι για ένα
καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας για να
ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Capital Link!
Στον δημόσιο τομέα η ραγδαία μείωση του
αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά
200.000 την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με
στοιχεία
του
Υπουργείου
∆ιοικητικής
Μεταρρύθμισης, θα απαιτήσει μεγαλύτερες
προσπάθειες από τους απομένοντες. Εξάλλου η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που είναι το
δεύτερο σκέλος των καθηκόντων που αναθέτει
το υπουργείο στους δημόσιους λειτουργούς, θα
απαιτήσει ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες εκ
μέρους τους.
Στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους έλαχε
η φροντίδα να οδηγήσουν την οργάνωση του
Ελληνικού κράτους από τον 19ο στον 21ο αιώνα
μέσα σε μια πενταετία. Πολλά είναι τα
γραφειοκρατικά κατάλοιπα που μας προκαλούν
δυσαρέσκεια. Μην ξεχνάμε όμως ότι οι
προσθήκες
γραφειοκρατικών
διαδικασιών
εξασφάλιζαν τον άρτο τον επιούσιο όχι μόνο
των εισηγητών αλλά και των τέκνων τους και
για αυτό τις πρότειναν. Υπεύθυνοι για όποια
λάθη ήταν οι υπουργοί που αποδέχονταν
γραφειοκρατικές προσθήκες σε νομοσχέδια
χωρίς να καταλαβαίνουν τι έπρατταν.
Το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης θα
πρέπει επίσης να εισηγηθεί την επιστροφή
επιλογής των γενικών γραμματέων και των
γενικών διευθυντών από το σώμα των δημοσίων
υπαλλήλων. Αυτό θα δώσει προοπτικές
προαγωγής για τα στελέχη των υπουργείων που
γνωρίζουν τα θέματα και θα πρέπει παράλληλα
με ελάχιστες εξαιρέσεις να προτιμώνται από

εξωτερικούς συνεργάτες ώστε η δημόσια
διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη.
Στον ιδιωτικό χώρο υπάρχουν πολλοί που
βλέπουν τον εαυτό τους ως μοναδικό και
αναντικατάστατο. Που θέλουν να άρχουν χωρίς
δεύτερες γνώμες.
Υπάρχουν άλλοι που
προσπαθούν να υποτάξουν τα πάντα κάτω από
την δικαιοδοσία τους. Υπάρχουν και άλλοι που
θεωρούν τους εαυτούς τους πανίσχυρους και
δεν θέλουν να συνεργασθούν με κανένα.
Παραλλαγή αυτού είναι άλλοι που ενωμένοι σε
μια λέσχη την οποία θεωρούν τόσο πανίσχυρη
που πάλι δεν θέλουν να συνεργασθούν με
κανένα! Άλλη παραλλαγή είναι αυτοί που δεν
αναγνωρίζουν
την
αξία
κανενός
και
«τσιγκουνεύονται» τους επαίνους.
Ακόμα
υπάρχουν και τρίτοι που δεν θέλουν να
ξεμυτίσουν από το «καβούκι» τους και νομίζουν
ότι η φωτιά στο σπίτι του γείτονα δεν τους
αφορά. Αυτοί που δεν ενδιαφέρονται παρά
μόνο για τον εαυτό τους και τον στενό τους
κύκλο είναι και οι πιο επικίνδυνοι για την πρόοδο
του τόπου. Σημειωτέον ότι έχουν υπάρξει και
άλλοι των οποίων ο στενός κύκλος περιορίζεται
σε ένα άτομο, τον εαυτό τους, που δεν
περιλαμβάνει ούτε την οικογένειά τους!
Όταν υποστηρίζουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται
όλα τα παιδιά της περιλαμβάνουμε και όλους
αυτούς.
Οι Έλληνες απαρτίζονται από δύο
κατηγορίες: τους Ελλαδίτες, που κατοικούν στην
Ελλάδα, και τους Έλληνες στην ψυχή.
Οι
δεύτεροι είναι αυτοί που πονούν για την Ελλάδα.
Οι Ελλαδίτες μπορεί να είναι και Έλληνες και
μπορεί και όχι. Αυτοί που κατάγονται από την
Ελλάδα αλλά δεν πονούν για αυτήν πρέπει να
είναι λίγοι, αν κρίνουμε από την ομόθυμο
συμβολή
των
ομογενών
στα
Ελληνικά
προβλήματα. Οι οργανώσεις όλων αυτών είναι
πάντα μια πρόσθετη Ελληνική φωνή και όλες οι
Ελληνικές φωνές πρέπει να παρίστανται στις
Ελληνικές επιδιώξεις.
Η κατάργηση Ελληνικών φωνών για προσωπικές
φιλοδοξίες ή για προσωπικά καπρίτσια δεν
βοηθάει κανένα. Και η πιο ισχυρή Ελληνική
οργάνωση μπορεί να βοηθηθεί από την
υποστήριξη της πιο αδύνατης. Αρκεί να είναι και
οι δύο Ελληνικές και να έχουν μέσα στην καρδιά
τους την Ελλάδα.
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«Η Συμβολή της Ομογένειας»
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός
Πρύτανης
ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

Ο
όρος
Ομογένεια
(∆ιασπορά)
αναφέρεται
σε Έλληνες και άτομα
ελληνικής καταγωγής που
διαμένουν
εκτός
των
ελληνικών συνόρων σε
όλο τον πλανήτη. Η
πλήρης καταγραφή του
μεγέθους της Ομογένειας
δεν είναι εύκολο έργο. Οι απογραφές ομογενών
αναφέρουν
τρία
εκατομμύρια
Ελλήνων
εγκαταστημένων στο εξωτερικό. Εν τούτοις,
εκτιμήσεις του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
αναφέρουν περίπου επτά εκατομμύρια.
Η Ομογένεια παραδοσιακά έχει ωφελήσει τη χώρα μας,
κυρίως σε περιόδους κρίσης. Έτσι, κατά την
προετοιμασία και διάρκεια της Επανάστασης του 1821
ελληνικές
παροικίες
και
μεμονωμένα
άτομα
προσέφεραν σημαντική βοήθεια στο αναγεννώμενο
Έθνος. Αλλά και κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών
Πολέμων (1912-1913) ομογενείς από τις Η.Π.Α.
εντάχθηκαν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό. Επίσης,
οι δραστηριότητες επηρεασμού των κυβερνήσεων
ξένων χωρών, ιδιαίτερα Μεγάλων ∆υνάμεων, υπήρξαν
έντονες, συχνές και αρκετές φορές αποτελεσματικές
κατά την διάρκεια εθνικών κρίσεων και καταστροφών
(σεισμοί, πόλεμοι, κλπ).
Όμως, η συμβολή της Ομογένειας σε γενικές γραμμές
ήταν μη συστηματική και κυρίως περιστασιακή, με
ευθύνη της Ελλάδας που πάντοτε ενθυμόταν την
Ομογένεια σε περίσταση ανάγκης. Έτσι λοιπόν, το
σύγχρονο ελληνικό κράτος έχει αποτύχει να
προσεγγίσει την Ομογένεια με ένα πλαίσιο αμφίδρομης
επικοινωνίας
και
κατανόησης
των
αναγκών,
προτιμήσεων και ιδιαιτεροτήτων αμφοτέρων των
πλευρών. Το αποτέλεσμα είναι οι ωφέλειες να είναι
περιορισμένες (έρανοι), περιστασιακές (σε περιόδους
εθνικής κρίσης) και μονόδρομες (μόνο προς την
Ελλάδα). Επιπλέον, θρησκευτικοί και γλωσσικοί
δογματισμοί έχουν αποκόψει το σύγχρονο ελληνικό
κράτος από ομογενείς που είτε έχουν αλλάξει
θρήσκευμα είτε δεν ομιλούν πλέον ελληνικά λόγω
παρέλευσης αρκετών γενεών και απομάκρυνσής τους
από τις κοινότητες που ακόμη διατηρούν την ελληνική
γλώσσα. Στην πλειοψηφία τους όμως και αυτοί οι
ομογενείς έχουν μέσα τους, σε λανθάνουσα ίσως
μορφή, ελληνική σπίθα που μπορεί να ξαναφουντώσει
με την κατάλληλη εθνική στρατηγική προσέγγισης της
Ομογένειας.
Οι ωφέλειες από μια τέτοια στρατηγική είναι
πολλαπλές και είναι αδύνατο να εκτεθούν λεπτομερώς
σε αυτό το σύντομο άρθρο. Εν τούτοις, επιγραμματικά
η Ομογένεια μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη στις
κάτωθι περιοχές.



Εξαγωγή ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων.
Προσέλκυση τουριστών υψηλών απαιτήσεων και
τουριστικών δαπανών.












Προσέλκυση
προπτυχιακών
φοιτητών,
τουλάχιστον σε προγράμματα υποδοχής φοιτητών
για 6-12 μήνες, τόσο σε κρατικά πανεπιστήμια,
αλλά κυρίως σε μη-κρατικά που είναι ευέλικτα και
διδάσκουν στα αγγλικά.
Παροχή κινήτρων για προσέλκυση στην Ελλάδα
για σύντομο χρονικό διάστημα διακεκριμένων
ομογενών επιστημόνων και πανεπιστημιακών
δασκάλων
και
μετάβαση
Ελλήνων
επιστημόνων/πανεπιστημιακών στα σημαντικά
κέντρα της Ομογένειας.
Άντληση Επενδυτικών Κεφαλαίων από Ελληνικές
επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.
Πολιτιστικές ανταλλαγές.
∆ιαμόρφωση ευνοϊκού για την Ελλάδα πολιτικού
κλίματος σε χώρες υψηλής επιρροής.
Άντληση κεφαλαίων φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
Ανάληψη κοινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
εδώ και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε start-ups.

Η στρατηγική προσέγγισης της Ομογένειας απαιτεί
συστηματικά, επαγγελματικά και οργανωμένα βήματα
από ειδική υπηρεσία με κατάλληλα στελέχη, εφόδια,
πόρους, και τεχνολογία. Η χρήση των κοινωνικών
δικτύων και οι εφαρμογές του ψηφιακού μάρκετινγκ
καθιστούν το εγχείρημα ρεαλιστικό. Συνοπτικά,
παρακάτω καταγράφονται οι ελάχιστες απαραίτητες
ενέργειες:
1.

2.

3.
4.

Καταγραφή δημογραφικών και καταναλωτικών
προτιμήσεων, αξιών και αναγκών των ομογενών
στα σημαντικά κέντρα Ελληνικής Ομογένειας.
Καταγραφή
επιστημόνων,
καθηγητών,
τραπεζικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων,
και άλλων διαμορφωτών γνώμης.
Καταγραφή οργανισμών, σωματείων, ιδρυμάτων,
κλπ.
Ανάδειξη
στρατηγικών
προτεραιοτήτων
προσέγγισης συγκεκριμένων ομάδων-στόχων με
βάση την αρχή μεγιστοποίησης της ωφέλειας
προς δαπάνη (value for money).

Είναι σημαντικό να ξεφύγουμε από την λογική που
θέλει τους Ομογενείς να είναι υποχρεωμένοι να
προσφέρουν
συνεχώς
στην
πατρίδα
χωρίς
αντάλλαγμα. Αντιθέτως, πρέπει να επικεντρωθούμε
στην κατανόηση των αναγκών ενός δυνητικού
πληθυσμού 7 εκατομμυρίων ατόμων εκτός ελληνικών
συνόρων, προσφέροντάς τους προϊόντα και υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας, σεβόμενοι ταυτόχρονα τις
ιδιαιτερότητές τους, όπως γλώσσα, θρησκεία και άλλα
χαρακτηριστικά. Μια σωστή στρατηγική μπορεί να
ενεργοποιήσει μέσω ενεργειών και δραστηριοτήτων
αμοιβαίου συμφέροντος ένα τεράστιο εθνικό κεφάλαιο
του εξωτερικού το οποίο μπορεί να συμβάλει στην
οικονομική ανάπτυξη και πολιτική συμπαράσταση σε
διατηρήσιμη βάση.
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«Συμβάλλοντας στην Αειφόρο Ανάπτυξη»
Γεώργιος Αυλωνίτης
Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ (A.LA.R.M.)

Σήμερα, που η οικονομική
κρίση αλλά και άλλες
κρίσεις όπως είναι η
επισιτιστική, η διατροφική
και
η
κλιματική,
εντείνονται, η οποιαδήποτε
προσπάθεια
επιχειρηματικής ανάπτυξης οφείλει
να υπηρετεί πρωτίστως
τον
άνθρωπο,
το
περιβάλλον
και
το

κοινωνικό σύνολο.
Γι’ αυτό η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα πρέπει
να χαρακτηρίζεται από συγκροτημένες και
διαχρονικές ενέργειες προς όφελος της αειφόρου
ανάπτυξης.
Είναι γεγονός ότι η εταιρική δράση στο πεδίο
της αειφόρου ανάπτυξης διανύει την Τρίτη γενιά
της και σ’ ότι αφορά την ελληνική αγορά
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια αύξηση
των
περιβαλλοντικών
δράσεων
που
αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Αυτό προκύπτει
και από έρευνα που διεξήγαγε η Ελληνική
Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ) σε συνεργασία με
το
Εργαστήριο
Επιχειρηματικής
Περιβαλλοντικής, Πολιτικής και ∆ιαχείρισης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου σ’ ένα δείγμα 118
διευθυντικών στελεχών και είχε ως σκοπό να
καταγράψει
μεταξύ
των
άλλων
τις
προτεραιότητες και τις αντιλήψεις των στελεχών
αυτών σχετικά με τις δράσεις και πρακτικές ΕΚΕ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τις έρευνας η
ανάληψη καλών πρακτικών περιβαλλοντικής
διαχείρισης
θεωρείται
μια
από
τις
σημαντικότερες πρακτικές ΕΚΕ.
Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες εκείνοι που
ωθούν τον επιχειρηματικό κόσμο στην
υιοθέτηση
οικολογικών
πρακτικών;
Θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε τουλάχιστον τρεις:
Α) Οι πράσινοι καταναλωτές και γενικότερα οι
συνειδητοποιημένοι καταναλωτές που σύμφωνα
με τα αποτελέσματα ερευνών που διεξάγονται
τα τελευταία χρόνια από το Εργαστήριο
Μάρκετινγκ (A.LA.R.M.) του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το
Κέντρο Αειφορίας CSE, βαίνουν συνεχώς
αυξανόμενοι και οι οποίοι όχι μόνο αγοράζουν
φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα αλλά
νοιώθουν ηθική υποχρέωση να υποστηρίζουν
επιχειρήσεις και προϊόντα που προστατεύουν το
περιβάλλον. Συγκεκριμένα, στην έρευνα που
διεξήχθη το 2012 σ’ ένα Πανελλαδικό δείγμα
703 καταναλωτών το 53% του δείγματος
ανέφερε ότι αγοράζει οικολογικά/ «πράσινα
Προϊόντα», το 92% πιστεύει ότι είναι πολύ

σημαντικό να συμπεριφέρονται υπεύθυνα οι
επιχειρήσεις όταν πρόκειται για περιβαλλοντικά
θέματα, ενώ το 86% του δείγματος δήλωσε ότι
νιώθει ότι είναι υποχρεωμένο να αποφεύγει
προϊόντα και επιχειρήσεις που επιβαρύνουν το
περιβάλλον.
Β) Οι πελάτες Β2Β (Business to Business) οι
οποίοι υιοθετώντας πρακτικές «πράσινων»
προμηθειών (green procurement) i) Θέτουν
οικολογικά κριτήρια για την προμήθεια
προϊόντων/ υπηρεσιών ii) συνεργάζονται με
προμηθευτές που προάγουν την ανάπτυξη και
παραγωγή οικολογικών προϊόντων iii) επιλέγουν
προμηθευτές με οικολογικές πιστοποιήσεις και
iv) προμηθεύονται προϊόντα/ υπηρεσίες που
προέρχεται από ανακυκλώσιμα υλικά, μπορούν
να ανακυκλωθούν, εξοικονομούν ενέργεια/ νερό,
παράγουν λιγότερα απόβλητα, συμβάλουν στη
μείωση εκπομπής ρύπων κλπ. Πρόσφατη έρευνα
του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών έδειξε ότι ο αριθμός των
επιχειρήσεων
που
υιοθετούν
πρακτικές
πράσινων/ οικολογικών προμηθειών συνεχώς
αυξάνει καθώς η προμήθεια οικολογικών
προϊόντων βοηθάει την εταιρική εικόνα της
επιχείρησης και θεωρείται επένδυση διπλού
κέρδους καθώς προστατεύει το περιβάλλον και
εξοικονομεί χρήματα για την επιχείρηση.
Γ) Οι τράπεζες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και δείχνουν ιδιαίτερη
ευαισθησία στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών
προτάσεων και έργων που συνδέονται με την
προστασία του περιβάλλοντος και την «πράσινη
επιχειρηματικότητα».
Βλέπουμε λοιπόν με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι
στη χώρα μας, παρά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει, κτίζεται μια νέα εταιρικήεπιχειρηματική
κουλτούρα,
άμεσα
προσανατολισμένη σε πρακτικές και μεθόδους
λειτουργίας που συμβάλλουν στην αειφόρο
ανάπτυξη. Η πρόοδος αυτή και ιδιαίτερα όσον
αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των
Ελληνικών επιχειρήσεων αντανακλάται και στους
Απολογισμούς Αειφορίας που εκδίδονται στη
χώρα μας. Όπως διαπίστωσε πρόσφατα και ο κ.
Ernst Ligteringen, Chief Executive του GRI: «Αν
και η άνοδος όσον αφορά την πρακτικής της
δημοσίευσης Απολογισμών Αειφορίας από τις
100 μεγαλύτερες Ελληνικές Επιχειρήσεις, είναι
σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που
παρατηρείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και
αγγίζει το 43%, εν τούτοις το εν λόγω μέγεθος
έχει αυξηθεί κατά 10% τα τελευταία δύο χρόνια
μόνο».
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«Όλοι Μαζί ! Μπορούμε ακόμα περισσότερα.»
Μιχάλης Πρίντζος
∆ιευθυντής Προγραμμάτων
Ελληνική Πρωτοβουλία

Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα ύστερα από
μια περίοδο μακρόχρονης κρίσης και
θυσιών. Είναι στο χέρι όλων μας να
διαμορφώσουμε
τις
κατάλληλες
συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να
χτίσουμε ένα μέλλον πιο λαμπρό και
από το πιο ένδοξο παρελθόν μας. Ο
τίτλος του συνεδρίου “Για ένα
καλύτερο Αύριο” είναι συμβολικός μιας
αλλαγής που συντελείται στην ελληνική
κοινωνία. Μιας αλλαγής που είδε τη χώρα μας να
γυρνάει στις αγορές αλλά και ξένους επενδυτές
σιγά, αλλά σταθερά, να αποκτούν νέο
ενδιαφέρον γι αυτήν. Η πορεία μπροστά δεν θα
είναι ούτε εύκολη, αλλά πολύ πιθανό ούτε και
σύντομη και γι αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε
όλες τις ευκαιρίες και δυνατότητες που μας
παρέχονται, εντός, αλλά πολύ περισσότερο και
εκτός της χώρας μας.
Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic
Initiative) ιδρύθηκε το 2012 και πρόκειται για
ένα μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό ίδρυμα,
με σκοπό την ανάπτυξη μιας βιώσιμης
οικονομίας μέσα από τη βοήθεια και τη
γενναιοδωρία των Ελλήνων της διασποράς αλλά
και της παγκόσμιας φιλελληνικής κοινότητας. Η
Ελληνική
Πρωτοβουλία
αναπτύσσει
προγράμματα σε τρεις ζωτικής σημασίας τομείς
για την Ελλάδα:
Την υποστήριξη μη κερδοσκοπικών
οργανισμών, υψηλού κύρους, που παρέχουν
ζωτικής σημασίας ασφάλεια σε οικόγενειες που
έχουν επηρειαστεί από την κρίση. Μόλις το
πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Ελληνική
Πρωτοβουλία, δώρισε $ 1εκ σε πέντε
διαφορετικούς οργανισμούς (Παιδικά Χωρία
SOS, Μαζί για το Παιδί, Πράξις, IOCC/Αποστολή,
Ashoka), ενώ συνεχίζει μέσα στο 2014 με άλλα
$600,000 σε 2 οργανισμούς (Παιδικά Χωριά
SOS, Γιατροί του Κόσμου).
Τη προώθηση της επιχειρηματικότητας,
συμβάλοντας στη δημιουργία μιας νέας γενιάς
επιχειρηματιών. Με τη δέσμευση του Ομίλου
Libra ύψους $ 10εκ προχωρήσαμε στη θέσπιση
του
ετήσιου
«Ελληνικού
Βραβείου
Επιχειρηματικότητας»
(www.hellenicaward.com).
Πρόσφατα
ανακοινώσαμε
το
“Venturegarden”
(www.venturegarden.gr) μια σύμπραξη μεταξύ
των Αμερικανικών Κολλεγίων της Ελλάδας στην
Αθήνα (ALBA) και στη Θεσσαλονίκη (Anatolia)
με σκοπό τη παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε

ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν
τις εταιρίες τους. Τέλος με το
πρόγραμμα Export Accelerator βοηθούμε
5 μεγάλες ελληνικές εταιρίες, του χώρου
των τροφίμων, να εξάγουν στην
Αμερική, με σκοπό να γίνουν πιο
δυνατές
στην
Ελλάδα
και
να
διαμορφώσουν νέες ευκαιρίες αλλά και
θέσεις εργασίας.
Τη
κινητοποίηση
επενδυτικών
κεφαλαίων αλλά και δυνάμεων της διασποράς με
σκοπό την γενικότερη ανάπτυξη της χώρας.
Πριν μερικές εβδομάδες ανακοινώσαμε το
πρόγραμμα «Fellowship for a New Economy»
(www.hellenicinitiative.org/fellowship)
όπου
δίνουμε την ευκαιρία σε νέους φοιτητές αλλά και
έμπειρα στέλεχη της αγοράς να εργαστούν για
ένα χρόνο σε μερικές από τις μεγαλύτερες
εταιρίες των ΗΠΑ και έπειτα να γυρίσουν πίσω
και να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν στον
ελληνικό επιχειρηματικό στίβο. Παράλληλα
στηρίζουμε τη δημιουργία ενός επενδυτικού
κεφαλαίου που θα επενδύει αποκλειστικά σε
ελληνικές ΜΜΕ, που ακόμα και τώρα στερούνται
ευκαιριών χρηματοδότησης με σκοπό την
ανάπτυξη
και
την
ενδυνάμωση
της
ανταγωνιστικότητάς τους.
Τέλος οργανώνουμε μια παγκόσμια διαδικτυακή
καμπάνια με σκοπό την ενημέρωση αλλά και την
εξεύρεση πόρων κάτω από το όνομα
onegreece.org Όλα αυτά συντελούν την έως
τώρα προσφορά μας σε αυτή την αλλαγή που
συντελείται. Μια έμπρακτη και ουσιαστική
προσφορά σε τομείς που τα μέλη της Ελληνικής
Πρωτοβουλίας έχουν τη γνώση και τη δύναμη.
Ένα από τα μέλη μας είναι και ο John
Catsimatidis, που σήμερα βραβεύεται για τη
προσφορά του. Ο John έχει κάνει πάρα πολλά
για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Όλοι Μαζί ! Μπορούμε ακόμα περισσότερα.
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«Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος Το Μέλλον της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»
∆ρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος
∆ιευθύνων Σύμβουλος, Close the Loop, www.closetheloop.gr
∆ιδάσκων Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Τεχνικών Συστημάτων», ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τα τελευταία χρόνια συντελείται μια
σημαντική αλλαγή στον χώρο της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ή
Βιωσιμότητας.
Η
έμφαση
της
αποτίμησης και διαχείρισης της
βιωσιμότητας μετατοπίζεται από το
επίπεδο του οργανισμού, σε αυτό του
προϊόντος
ή
της
παρεχόμενης
υπηρεσίας. Η εστίαση σε αυτό το
επίπεδο είναι αποτέλεσμα πιέσεων από τρεις
πλευρές: α) τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και
συγκεκριμένα των πράσινων προμηθειών, β) τις
απαιτήσεις των εταιριών για βιώσιμη διαχείριση
της εφοδιαστική τους αλυσίδας (B2B) και γ) το
αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για
τη βιωσιμότητα κυρίως των προϊόντων, παρά
των εταιριών που τα παράγουν. Επίσης, υπάρχει
πλέον
μια
αυξανόμενη
ζήτηση
για
περιβαλλοντική πληροφορία, τόσο από τις
επιχειρήσεις, όσο και από τα ενδιαφερόμενα
μέρη τους.
Τα συστήματα EPD παρέχουν αυτή την
πληροφορία
με
αντικειμενικό,
έγκυρο,
επαληθεύσιμο και ακριβή τρόπο. Το EPD ή
Περιβαλλοντική
∆ήλωση
Προϊόντος
(Environmental Product Declaration) είναι ένα
σύστημα Οικολογικής Σήμανσης το οποίο
παρουσιάζει τα περιβαλλοντικά δεδομένα ενός
προϊόντος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Στόχος
ενός EPD είναι η παροχή αξιόπιστων και
επαληθευμένων πληροφοριών για την κάλυψη
των επικοινωνιακών αναγκών για ένα προϊόν,
καθώς και η παροχή μιας πλατφόρμας για τη
δίκαιη σύγκριση προϊόντων και υπηρεσιών ως
προς την περιβαλλοντική τους επίδοση.
Στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και
στις Ηνωμένες Πολιτείες, το EPD εξελίσσεται σε
international gold standard για τη βιωσιμότητα
των προϊόντων. Τα EPD χρησιμοποιούνται στις
διαδικασίες προμηθειών τόσο του δημόσιου
όσο και ιδιωτικού τομέα, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
των διαφόρων υλικών και υπηρεσιών. Η
πρακτική αυτή επηρεάζει ολόκληρη την
εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργώντας την
ανάγκη για τη βιώσιμη διαχείρισή της. Όπως
αναφέρει ο R. Arratia, European Sustainability
Director της πρωτοπόρου εταιρίας σε θέματα
βιωσιμότητας Interface, η παρούσα πρακτική
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω
μακροσκελών
ερωτηματολογίων,
όπου
διερευνάται εάν η εταιρία εφαρμόζει, π.χ.
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα γίνει

σύντομα παρελθόν. Στο μέλλον θα
ζητείται απλά το EPD του προϊόντος.
Ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν
εκατοντάδες προϊόντα τα οποία έχουν
εφαρμόσει EPDs και επικοινωνούν το
ποιοτικά υπεύθυνο προφίλ τους μέσω
ειδικά διαμορφωμένης διαφήμισης και
επικοινωνίας (π.χ. ετικέτα που αναφέρει
το CO2 που έχει εκπεμφθεί για την
παραγωγή του προϊόντος).
Η
ποσοτικοποιημένη,
δομημένη
και
ομογενοποιημένη πληροφορία που παρέχουν τα
EPD, επιτρέπουν επίσης στην επιχείρηση να
διαχειριστεί συνολικά τη βιωσιμότητά της,
εφαρμόζοντας τη ∆ιαχείριση του Κύκλου Ζωής
(Life Cycle Management). Αυτό της επιτρέπει
να εστιάσει καλύτερα σε τομείς όπως ο
οικολογικός σχεδιασμός και η οικο-καινοτομία
για την βελτίωση των περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων και υπηρεσιών
που προσφέρει.
Η εγκυρότητα των EPD βασίζεται στη χρήση του
εργαλείου της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ),
μια
επιστημονική
μέθοδος
ποσοτικού
προσδιορισμού και διαχείρισης όλων των
περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών
επιπτώσεων που ανακύπτουν σε όλο τον
κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Για κάθε
κατηγορία προϊόντος, το EPD έχει αναπτύξει
συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες (Product
Category Rules), βάσει των οποίων θα πρέπει να
αναπτυχθεί η ΑΚΖ, η οποία θα αποτελέσει την
Περιβαλλοντική ∆ήλωση του Προϊόντος.
Στην Ελλάδα, λειτουργούν πλήθος μικρών και
μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις με χαμηλή
περιβαλλοντική όχληση,
που συμβάλλουν
δυναμικά
στην οικονομική και κοινωνική
βιωσιμότητα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Με
το κατάλληλο ecolabel, η πληροφορία αυτή
μετατρέπεται σε νέα ευκαιρία για τα ελληνικά
εξαγώγιμα προϊόντα, για τη διαμόρφωση ενός
«πράσινου» προφίλ.
Η Close the Loop παρέχει συμβουλευτικές,
εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες,
βοηθώντας οργανισμούς του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα τους και αυτή
των προϊόντων τους. Η ομάδα μας αποτελείται
από επιστήμονες και συμβούλους με εκτενή
ερευνητική, συμβουλευτική και εκπαιδευτική
εμπειρία στους τομείς της Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης και της Βιωσιμότητας.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Η δράση της ΚΕΕ περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της παραδοχής
του θεσμοθετημένου συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα οικονομίας
και γενικότερης ανάπτυξης, εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της χώρας
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και παρέχει υπηρεσίες προς αυτά.
Για το σκοπό αυτό αναπτύσσει δράσεις που της προσδίδουν τον
χαρακτήρα ενός αποτελεσματικού εργαλείου για την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Με βάση τα παραπάνω, η ΚΕΕ έχει θέσει τους παρακάτω στόχους κατά σειρά
προτεραιότητας:
1. Την άσκηση κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο του συμβουλευτικού ρόλου της έναντι
των αρχών.
2. Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης στα Επιμελητήρια
- μέλη της.
3. Την εκπροσώπηση κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο των Επιμελητηρίων στο
εσωτερικό και εξωτερικό.
4. Την διεκδίκηση από την Πολιτεία της διαχείρισης αναπτυξιακών έργων.
Ακαδημίας 6
10671 Αθήνα
Τηλ: 210 3387104, (-106)
Fax: 210 3622320
Email: keeuhcci@uhc.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ΕΒΕΑ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας,
βρίσκεται κοντά στις ανάγκες των μελών του, παρέχοντας
υπηρεσίες που δίνουν αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε
πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε
επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα το ΕΒΕΑ:






Γνωμοδοτεί και συμβουλεύει την πολιτεία για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Τηρεί μητρώα εμπορικών-βιομηχανικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Πραγματοποιεί και υποδέχεται εμπορικές αποστολές, διοργανώνει συνέδρια-ημερίδες,
σεμινάρια και επιχειρηματικές συναντήσεις.
Παρακολουθεί τις εξελίξεις του εμπορίου και της βιομηχανίας σε τοπικό και διεθνές
επίπεδο και ενημερώνει τα μέλη του.
Παρέχει πληροφορίες κατά δραστηριότητα και προϊόντα επιχειρήσεων.

Επικοινωνία:
∆/νση: Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα
Τηλ.: 210.3604815-9, 210.3602411
Fax: 210.3616464
Website: www.acci.gr
e-mail: info@acci.gr
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελούν έναν από τους
κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 7 χώρες. Η
διύλιση αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, με τρία
διυλιστήρια στην Ελλάδα, συνολικής δυναμικότητας 340
kbpd.
Την πενταετία 2007-2012 υλοποίησαν ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €3 δισ.,
ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη ιδιωτική βιομηχανική επένδυση στην Ελλάδα, με την
αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας.
Κατέχουν ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω των θυγατρικών ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην BP Hellas), με δίκτυο 1.800 πρατηρίων και πωλήσεις υγραερίου,
βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέχουν το μοναδικό διυλιστήριο της π.Γ.∆.Μ. στα Σκόπια
καθώς και δίκτυο 279 πρατηρίων συνολικά, έχοντας κατακτήσει σημαντική θέση στην εμπορία
καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο.
∆ιαθέτουν δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Αίγυπτο.
Λειτουργούν το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην
Ελλάδα, με κύριο προϊόν το πολυπροπυλένιο και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.
∆ραστηριοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια μέσω της ELPEDISON, λειτουργώντας δύο
μονάδες συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος
810 MW και στις ΑΠΕ, με χαρτοφυλάκιο άνω των 100 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Συμμετέχουν στη ∆ΕΠΑ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία πώλησης του ∆ΕΣΦΑ, αναμένοντας την
έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και ανταγωνισμού.

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι η μεγαλύτερη
Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά
του νερού. Το πελατολόγιο της ΕΥ∆ΑΠ στον τομέα της
ύδρευσης, περιλαμβάνει περίπου 4.300.000 πελάτες (2.030.000 συνδέσεις), ενώ το μήκος των
αγωγών ανέρχεται σε 9.500 χλμ. Ο τομέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.500.000 πελάτες,
ενώ το συνολικό μήκος αγωγών ανέρχεται σε 6.000 χλμ.
Η περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ είναι η μείζων περιοχή της Αττικής. Όμως η ΕΥ∆ΑΠ έχει
τη δυνατότητα να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών της και εκτός περιοχής αρμοδιότητάς
της μέσω της θυγατρικής Εταιρείας, ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ.
Το όραμα της Εταιρείας είναι να αναπτυχθεί στον πιο αξιόπιστο Οργανισμό παροχής νερού και
αποχέτευσης, μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα της προς όφελος των μετόχων της και
παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της, και υπεύθυνη επιχειρηματική
πρακτική στην κοινωνία.
Η ΕΥ∆ΑΠ ως Εταιρεία διαχείρισης του πλέον σημαντικότερου φυσικού πόρου - του νερού με δεδομένη τη φύση και τις προκλήσεις της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, έχει
υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε κάθε επίπεδο
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λειτουργίας της έχοντας οριοθετήσει ως βασικούς πυλώνες δράσης της, το περιβάλλον, τον
άνθρωπο, την κοινωνία.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ΕΥ∆ΑΠ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για μείωση του
περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μέσω της εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου
στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας, συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω των βιολογικών
καθαρισμών που λειτουργεί, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζει τα δίκτυά της και τις
εγκαταστάσεις της ώστε να ελαχιστοποιήσει τις διαρροές. Σημαντική είναι και η συμβολή της
Εταιρείας στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών,
με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθούν περίπου 20.000 μαθητές τον χρόνο.
Τέλος, σημαντικές δράσεις έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια τόσο με προσανατολισμό το
ανθρώπινο δυναμικό (π.χ. ευκαιρίες για δια βίου μάθηση, κλπ) όσο και την κοινωνία (π.χ.
ειδική τιμολογιακή πολιτική για πολύτεκνες οικογένειες, ειδικές ρυθμίσεις για κοινωνικά
αδύναμες ομάδες, κλπ).

ΟΤΕ- COSMOTE
Ο ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός
πάροχος στην Ελλάδα και μία από τις πέντε
μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση.
Μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς
ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει το σύνολο των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, από σταθερή, κινητή τηλεφωνία, ευρυζωνικές υπηρεσίες και
υπηρεσίες τηλεόρασης, μέχρι επικοινωνία δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες
μισθωμένων γραμμών. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες,
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ακινήτων και της εκπαίδευσης.
Συνολικά, οι επιχειρήσεις του Ομίλου απασχολούν σήμερα 25.000 εργαζομένους. Με σημείο
αναφοράς τον πελάτη και τη σχέση μαζί του, o OTE αναλαμβάνει μία δέσμευση προς όλους:
«Μαζί, είμαστε ένα». Περισσότερες πληροφορίες στο www.ote.gr
Περισσότερα από 15 εκατομμύρια πελάτες, παρουσία σε 3 χώρες, σταθερή πορεία βασισμένη
στην καινοτομία και το πάθος των εργαζομένων: Αυτός είναι σήμερα ο κόσμος της COSMOTE,
της εταιρείας που, ως μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, κατάφερε να εδραιωθεί ως ένας από τους πιο
ισχυρούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
∆ιαχρονικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, το υπερσύγχρονο τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο της COSMOTE μετρά σημαντικές πρωτιές, με πιο πρόσφατη την εμπορική διάθεση του
κινητού ευρυζωνικού δικτύου 4G. Σε λιγότερο από 1 χρόνο, η πληθυσμιακή κάλυψη του
δικτύου 4ης γενιάς ξεπέρασε το 55%, ενώ το δίκτυο συνεχίζει να αναπτύσσεται. Με επίκεντρο
την ικανοποίηση του πελάτη, η COSMOTE “επιστρέφει” την εμπιστοσύνη και προτίμηση των
συνδρομητών της. Η υπόσχεσή της: «Ο κόσμος μας εσύ». Περισσότερες πληροφορίες:
www.cosmote.gr
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Valvis Holding
Η κατευθυντήρια αρχή της εταιρίας Valvis Holding, από την
πρώτη κιόλας μέρα της ίδρυσής της και σε όλη την πορεία
ανάπτυξης που έχει χαράξει, είναι η βιώσιμη και φιλική προς το
περιβάλλον επιχειρηματικότητα. Με άλλα λόγια, η "οικολογική
επιχειρηματικότητα".
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η βιομηχανική και επιχειρηματική δραστηριότητα της Valvis Holding ξεκίνησε το 1994, με την
ίδρυση της DORNA APEMIN ΑΕ, μιας κοινοπραξίας με ελληνικό, ρουμανικό και ελβετικό
μετοχικό κεφάλαιο. Η εταιρία, τα εμπορικά δικαιώματα της πηγής και η εμπορική ονομασία
πωλήθηκαν στην εταιρία The Coca Cola Company το 2002.
Η Valvis Holding λειτουργεί και αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στη βιομηχανική
επεξεργασία αγροτικών προϊόντων και την γαλακτοκομική βιομηχανία από το 1998, με την εκ
του μηδενός (green field) κατασκευή της πρώτης μονάδας επεξεργασίας γάλακτος κοντά στο
Dorna Candreni, στην Επαρχία Suceava της Ρουμανίας. Ο όμιλος LaDORNA GROUP
αναδείχθηκε σε μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων της Ρουμανίας,
ενώ η εμπορική ονομασία LaDORNA απέκτησε εξαιρετική φήμη τόσο στην τοπική όσο και στη
διεθνή αγορά.
Η επιτυχία του ομίλου λειτούργησε ως πόλος έλξης για την γαλλική
πολυεθνική Lactalis Group, η οποία εξαγόρασε την Dorna Lactate ΑΕ το 2008.
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Domeniile Samburesti (οινοποιεία)
Το 2005, ο όμιλος Valvis Holding Group ξεκίνησε να επενδύει στο Viti-Pomicola Samburesti,
μια περιοχή που περιλαμβάνει 500 εκτάρια αμπελώνων και 500 εκτάρια οπωροφόρων
δέντρων. Με ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους άνω των 14,5 εκατομμυρίων ευρώ, το κρασί
Samburesti απέκτησε νέα πνοή ζωής.
AQUA Carpatica (μεταλλικό νερό)
Το 2009, μόλις επτά χρόνια μετά την πώληση του φυσικά ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού
νερού Dorna στην Coca Cola, η Valvis Holding άρχισε να δραστηριοποιείται ξανά σε αυτόν τον
κλάδο, με τη δημιουργία της AQUA Carpatica, μιας μάρκας πολυτελείας, που απευθύνεται στη
ρουμανική αλλά και τη διεθνή αγορά.
Dorna Agri (αγροτική επιχείρηση)
Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φιλοσοφίας οικολογικής επιχειρηματικότητας, η Valvis
Holding δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια βιολογικών σιτηρών με την εμπορική ονομασία
LaDORNA (LaDORNA Cereals), σε ένα νησί του ∆ούναβη κοντά στο Calarasi (σύνορα με τη
Βουλγαρία), όπου ο Όμιλος ελέγχει πάνω από 8000 εκτάρια αγροτικής γης.
AgroElectrica (ενεργειακή επιχείρηση)
Η Valvis Holding καταρτίζει ένα νέο σχέδιο ενεργειακής παραγωγής αναφορικά με τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τα προσεχή έτη. Στόχος
είναι να δημιουργηθούν αρκετές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, που
θα παράγουν "πράσινη" ενέργεια.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ, και το ανθρώπινο
δυναμικό του περιλαμβάνει 600 υπαλλήλους.
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ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΔΕΗ Α.Ε.
Η ∆ΕΗ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία παραγωγής και
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με θυγατρικές στους τομείς
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει περίπου 7,4
εκατομμύρια πελάτες, 138 καταστήματα, και διαθέτει 8 ορυχεία
λιγνίτη, 16 ατμοηλεκτρικούς, 15 υδροηλεκτρικούς
και
32
αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής. Κατέχει το 68%
της εγκατεστημένης ισχύος
των Σταθμών Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Την 31.12.2012 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε περίπου
σε 6.οοο εκατ. €, απασχολούσε δε 11.352 εργαζόμενους.
Οι κατά ποσοστό 100% θυγατρικές της Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας - Α∆ΜΗΕ Α.Ε και ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς και του Ελληνικού Συστήματος ∆ιανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας, αντίστοιχα. Με τις εταιρείες αυτές παρέχονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στους
χρήστες των ∆ικτύων Μεταφοράς και ∆ιανομής και εξασφαλίζονται για τους πελάτες
καλύτερες υπηρεσίες και για τον Όμιλο ∆ΕΗ μεγαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα.

ICAP Group
Η ICAP Group, μέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την Ε.Κ.Ε., ως ο
μεγαλύτερος Όμιλος παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
αλλά και τη ΝΑ Ευρώπη, θεωρεί ευθύνη του την προσφορά στους
Ανθρώπους της, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον. Με κεντρικό
μήνυμα «Νοιαζόμαστε για την Κοινωνία και τους Ανθρώπους μας»,
προάγουμε δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα και εφαρμόζουμε
προγράμματα κοινωνικής προσφοράς που αντανακλούν τις αξίες και την
κουλτούρα μας. Η δραστηριοποίηση μας, αφορά σε τρεις προγραμματικούς άξονες:
‐ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: H ICAP λειτουργώντας με γνώμονα την προστασία του

‐

‐

περιβάλλοντος, πραγματοποιεί σειρά ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος
«ICAP Acts Green» με απώτερο στόχο την υιοθέτηση - διάχυση ενεργής
οικολογικής συμπεριφοράς (εξορμήσεις, ανακύκλωση, δεκάλογος περιβαλλοντικής
συνείδησης).
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κάθε χρόνο δίνουμε έμφαση στην Κοινωνική Συνεισφορά του
Ομίλου και στον Εθελοντισμό με σκοπό τη βοήθεια προς ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες και φιλανθρωπικούς οργανισμούς (Χαμόγελο του Παιδιού, Χωριά SOS,
ΕΛΕΠΑΠ, «ΜΕΙΝΕ ∆ΥΝΑΤΟΣ»).
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: Μία από τις 5 Εταιρικές μας αξίες μας υποδεικνύει να
«Νοιαζόμαστε για την Κοινωνία και τους Ανθρώπους μας» και η στήριξη, ικανοποίηση
αλλά και εξέλιξη των εργαζομένων μας είναι πρώτιστη έννοιά μας (πρόγραμμα
Investigate Career Abilities & Prospects, Τράπεζα Αίματος ICAP, περισσότερες από
40 Εκπαιδεύσεις ετησίως, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω προγραμμάτων
ιδιωτικής ασφάλισης).
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Lamda Development
Η LAMDA Development, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι εταιρεία συμμετοχών και
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση
ακινήτων στην Ελλάδα και στη Νοτιανατολική Ευρώπη.
H εταιρεία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των
μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα και
έχει διαφοροποιηθεί με επιτυχία σε οικιστικές αναπτύξεις και
αναπτύξεις γραφείων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στις αναπτύξεις της LAMDA Development περιλαμβάνονται τρία εμπορικά και ψυχαγωγικά
κέντρα (Τhe Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη
Θεσσαλονίκη) με διαθέσιμο προς χρήση χώρο 147.000 τ.μ., οικιστικά συγκροτήματα στην
Ελλάδα και στη Ρουμανία, συγκροτήματα γραφείων και η Μαρίνα Φλοίσβου στο Φάληρο.
Η εταιρεία έχει ανακηρυχτεί από το ΤΑΙΠΕ∆ προτιμητέος επενδυτής για την απόκτηση του
100% των μετοχών της εταιρείας Ελληνικό Α. Ε.
Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου Λάτση και διατηρεί στρατηγικές συμμαχίες με διεθνείς και
ελληνικές εταιρείες.

Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Ο
Όμιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
δραστηριοποιείται στους τομείς των
Έργων EPC, της Μεταλλουργίας και της
Ενέργειας, έχοντας εδραιωθεί, από την
ίδρυση του το 1990 έως σήμερα, ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής
βιομηχανίας και σύμβολο της υγιούς και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας.
Χάρη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική, το όραμα και το εξωστρεφές προφίλ που
χαρακτηρίζουν όλες τις δραστηριότητές του, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει καταφέρει να
θωρακίσει τη θέση του ακόμη και στο αντίξοο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. Παρά τις
προκλήσεις της τελευταίας πενταετίας, ο Όμιλος συνεχίζει να παρουσιάζει θετικά
αποτελέσματα και να προχωρά σε νέες επενδύσεις και επιχειρηματικές κινήσεις, με στόχο ένα
καλύτερο μέλλον για τον ίδιο αλλά και την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, ενώ
παράλληλα προάγει τη δυναμική της ελληνικής ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο με προϊόντα και
υπηρεσίες που ξεχωρίζουν παγκοσμίως.
Από το 2009 μέχρι σήμερα, το κοινωνικό προϊόν του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ξεπερνά το €1
δισ. με πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, την
Επιχειρηματικότητα και το Περιβάλλον. Οι δράσεις αυτές διαχρονικά είτε αγγίζουν το σύνολο
της ελληνικής κοινωνίας είτε αφορούν στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται ο
Όμιλος.
Όραμα του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι να συνεχίσει να αποτελεί κινητήριο δύναμη και μοχλό
ανάπτυξης και προόδου για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας | www.CSRinGreece.gr

ΠΡΟΦΙΛ ΧΟΡΗΓΩΝ

4th Capital Link CSR in Greece Forum 2014

ΧΟΡΗΓΟΙ
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.
Από την έναρξη της λειτουργίας του, στις 28 Μαρτίου 2001, ο ∆ιεθνής
Αερολιμένας Αθηνών (∆ΑΑ) εξυπηρετεί την πρωτεύουσα της Ελλάδας,
έχοντας ως κύρια προτεραιότητα την άριστη λειτουργία και εξυπηρέτηση,
την ασφάλεια και τη φιλικότητα προς τους επιβάτες και επισκέπτες. Ο ∆ΑΑ
διοικείται και λειτουργεί ως εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, με το Ελληνικό
∆ημόσιο να κατέχει το 55% των μετοχών και το υπόλοιπο 45% να
βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών. Πρόκειται για μία πρωτοπόρο συνεργασία
∆ημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς είναι το πρώτο αεροδρόμιο
σημαντικού μεγέθους σε διεθνή κλίμακα, που κατασκευάστηκε με τη
συμμετοχή ιδιωτών από μηδενική βάση. Το κόστος της κατασκευής του
αεροδρομίου προήλθε κυρίως από τραπεζικό δανεισμό - η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
υπήρξε ο κύριος χρηματοδότης - ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από ιδιωτικά μετοχικά
κεφάλαια, καθώς και από επιχορηγήσεις του Ελληνικού ∆ημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Συνοχής.
Σήμερα, στην περιοχή του αεροδρομίου, δραστηριοποιείται μία μοναδική επιχειρηματική
οντότητα οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για ολόκληρη την Αττική. Περισσότεροι
από 13.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στην ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα σε περίπου
300 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αεροδρομίου, καθιστώντας έτσι το
Ελευθέριος Βενιζέλος έναν από τους μεγαλύτερους μοχλούς απασχόλησης στην Ελλάδα και
ένα σημαντικό παραγωγικό κεφάλαιο σε τοπική και εθνική κλίμακα. Το γεγονός τεκμηριώνεται
στη σχετική μελέτη που εκπόνησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2013, η οποία
εκτίμησε ότι ο ∆ιεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεισφέρει στο 2,63% του ΑΕΠ της Ελλάδας.
Με εταιρικό στόχο τη δημιουργία υψηλής αξίας για το σύνολο των συμμετόχων του,
προσφέροντας υπηρεσίες με άριστη σχέση τιμής - ποιότητας, ο ∆ΑΑ ακολουθεί συγκεκριμένη
αναπτυξιακή στρατηγική τόσο στο τμήμα των αεροναυτιλιακών όσο και των μη
αεροναυτιλιακών δραστηριοτήτων του. Προσφέροντας ένα από τα πιο καινοτόμα και
ολοκληρωμένα προγράμματα κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες διεθνώς, ο ∆ΑΑ
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας και της διεθνούς
κίνησης, σε στενή συνεργασία με το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών (διεθνείς ή εταιρείες
βάσης, παραδοσιακές ή χαμηλού κόστους). Σε ό,τι αφορά το μη αεροναυτιλιακό σκέλος, ο
∆ΑΑ έχει αναπτύξει εκτενή εμπορική δραστηριότητα, προσφέροντας στον κεντρικό
αεροσταθμό προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τον καταναλωτή, ενώ παράλληλα, η
εταιρεία αεροδρομίου αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε τομείς όπως η ανάπτυξη της
ακίνητης περιουσίας της, η ανάπτυξη και η εμπορική αξιοποίηση συστημάτων πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών, εξάγοντας παράλληλα την πολυσχιδή και πρωτοποριακή τεχνογνωσία της
σε διεθνές επίπεδο.
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COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
Η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. (Coca-Cola Tρία Έψιλον) με 45
χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, αποτελεί τη
μοναδική ελληνική εταιρεία του κλάδου Τροφίμων και Ποτών,
που δραστηριοποιείται με παραγωγικές μονάδες πανελλαδικά.
Η εταιρία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας και της ελληνικής περιφέρειας, προσφέροντας
ουσιαστικά κίνητρα ανάπτυξης.
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί μέλος του Ομίλου Coca-Cola
HBC AG ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές των προϊόντων της The
Coca-Cola Company παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Η Coca-Cola HBC AG
δραστηριοποιείται σε 28 χώρες και παράγει προϊόντα για τις ανάγκες πάνω από 581
εκατομμυρίων ανθρώπων. O Όμιλος έχει έδρα την Ελβετία και είναι εισηγμένος στα
Χρηματιστήρια Αθηνών, Νέας Υόρκης και Λονδίνου.
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον παράγει, διανέμει και εμπορεύεται προϊόντα της The Coca-Cola
Company, αλλά και δικά της προϊόντα, που περιλαμβάνουν τη καινοτόμο σειρά χυμών Amita
και Frulite, τo εμφιαλωμένo νερό ΑΥΡΑ, τα snacks TSAKIRIS καθώς και προϊόντα σε
συνεργασία με την The Coca-Cola Company και άλλες εταιρείες, όπως είναι ο έτοιμος προς
πόση καφές illy cafe, τα mixers Tuborg και Schweppes, το τσάι Nestea και τα ενεργειακά ποτά
Monster.
Στη διάρκεια των 45 χρόνων λειτουργίας της εταιρίας στην Ελλάδα, ακολουθούμε την αρχή
ότι η επιχειρηματική μας ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη και την ευημερία
της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, το οποίο υλοποιείται σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο και περιλαμβάνει τους άξονες: Χώρος Εργασίας, Αγορά, Περιβάλλον και
Κοινωνία. Τα τελευταία 5 χρόνια, μέσα από τις δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής
υπευθυνότητας που ακολουθεί, έχει "αγγίξει" το 85% της ελληνικής επικράτειας,
επενδύοντας ετησίως περίπου 3 εκατ. ευρώ για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων των τοπικών κοινωνιών.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι ένας από
τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της χώρας, με
πολυσχιδείς
δραστηριότητες
σε
όλους
τους
χρηματοοικονομικούς τομείς. Με σύνολο ενεργητικού €111 δισ.,
απασχολεί περίπου 37.600 εργαζομένους στην Ελλάδα και
διεθνώς.
Το εκτεταμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών του στην Ελλάδα
αποτελείται από 540 καταστήματα και 1.396 ATM. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται σε 12
χώρες, μέσω 1.235 τραπεζικών μονάδων. Οι δραστηριότητές του διεξάγονται μέσω 9
θυγατρικών τραπεζών στην Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αλβανία, την Π.Γ.∆.Μ.,
τη Σερβία, την Κύπρο, τη Νότια Αφρική και τη Μάλτα. ∆ιατηρεί επίσης καταστήματα στην
Αίγυπτο, το Ηνωμένο Βασίλειο και γραφείο αντιπροσωπείας στην Αυστραλία.
Η Τράπεζα εφαρμόζει, με διαχρονική συνέπεια, Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
υπογραμμίζοντας τη δέσμευση και την προσφορά της προς την κοινωνία. Η συνεισφορά της
περιλαμβάνει χορηγικές δράσεις στους τομείς της κοινωνίας, του πολιτισμού, των επιστημών
και της έρευνας, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι, για το 2012, η
Εθνική Τράπεζα κατετάγη στην 148η θέση μεταξύ των 1.000 κορυφαίων τραπεζών στον
κόσμο, σύμφωνα με την αξιολόγηση του “The Banker-Financial Times”.

(Στοιχεία 31.12.2013)
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EY
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών,
φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η
βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν
στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε
ολόκληρο τον κόσμο. ∆ημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται
για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε
τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός
καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και
για τις κοινωνίες μας.
Η ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή
περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

GENIKI Bank
Η GENIKI Bank, μέλος του ισχυρού Ομίλου της
Τράπεζας Πειραιώς από τα τέλη του 2012,
διατηρεί την ανεξαρτησία της ως ένας
σύγχρονος, εξειδικευμένος, αναπτυξιακός και
επενδυτικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός, ενώ
ταυτόχρονα συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά
εκείνα που για περισσότερα από 70 χρόνια χτίζουν την ιδιαίτερη σχέση της με τους πελάτες
της.
Σε ένα δύσκολο αλλά σταθεροποιούμενο εγχώριο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό
περιβάλλον, η GENIKI Bank, έχοντας τους ισχυρότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και
ρευστότητας στην Ελληνική τραπεζική αγορά και από τις λίγες Τράπεζες με μηδενική
εξάρτηση για κεφάλαια και ρευστότητα από το Ελληνικό ∆ημόσιο, το Ευρωσύστημα και το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πορεύεται στο μέλλον με αισιοδοξία, σχέδιο και
αυτοπεποίθηση. Οι ισχυροί της οικονομικοί δείκτες και η αναβάθμιση του συνόλου των
υποδομών της τη θωρακίζουν απέναντι σε ενδεχόμενες αντίξοες και δυσμενείς καταστάσεις,
ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πελατών και των αγορών και διαμορφώνουν ιδιαιτέρα
ευνοϊκές συνθήκες για την υλοποίηση του μετασχηματισμού της σε έναν ιδιωτικό,
αναπτυξιακό και ευέλικτο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
Η Τράπεζα αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τις λειτουργίες, τις διαδικασίες, τις υποδομές και τα
δίκτυά της, ενισχύει το στελεχιακό της δυναμικό, βελτιώνει τις δεξιότητες του προσωπικού,
διευρύνει επιλεκτικά την προϊοντική της βάση και αναλαμβάνει νέες εξειδικευμένες
δραστηριότητες. Επιδίωξή μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και αναδιάρθρωσης
επιχειρήσεων, επιλεκτικής χρηματοδότησης υγιών δυναμικών επιχειρήσεων, καθώς και των
συνδεόμενων με αυτές εργασιών, πρόσβασης σε διεθνή κεφάλαια και αγορές για άντληση
εταιρικής ρευστότητας και κεφαλαίων και διαχείρισης της ρευστότητας και της περιουσίας των
ιδιωτών πελατών μας καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης και εξυπηρέτησης χαρτοφυλακίων
προβληματικών δανείων για λογαριασμό τρίτων.
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Η GENIKI Bank προσφέρει σήμερα τις υπηρεσίες της σε παραπάνω από 260.000 ιδιώτες και
επιχειρηματικούς πελάτες της μέσα από ένα ευρύ πανελλαδικό δίκτυο 80 Καταστημάτων, 2
Μονάδων των Μεγάλων Επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 3 Επιχειρηματικών
Κέντρων, στελεχωμένων με δυναμικούς, αφοσιωμένους και έμπειρους επαγγελματίες.
Επιπλέον η Τράπεζα παρέχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από τα εναλλακτικά δίκτυα GENIKI eBanking, το Contact Center και το κοινό δίκτυο των περίπου 2.000 ΑΤΜs της GENIKI Bank και
της Τράπεζας Πειραιώς.

Η ∆ικηγορική Εταιρία «Μαχάς & Συνεργάτες» είναι μία σύγχρονη εταιρία δικηγόρων με διεθνή
προσανατολισμό που διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο νομικών υπηρεσιών που παρέχει σε
φυσικά πρόσωπα και εταιρίες, εκπροσωπώντας τους σε πολύπλοκες εμπορικές συμφωνίες και
απαιτητικές δικαστικές αντιδικίες. Παράλληλα, η εταιρία «Μαχάς & Συνεργάτες» εκπροσωπεί
σημαντικό αριθμό αλλοδαπών επενδυτών με ενεργή παρουσία στη χώρα, οι οποίοι επιζητούν
τη διασφάλιση των επιχειρηματικών τους εγχειρημάτων σε ένα πολυδαίδαλο ρυθμιστικό
πλαίσιο.
Οι δικηγόροι της Εταιρίας διαθέτουν υψηλή νομική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία με
ειδίκευση σε θέματα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και ειδικότερα εταιρικού και
χρηματοοικονομικού δικαίου (τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, ασφαλιστικό
δίκαιο), θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών, εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιριών,
ιδιωτικοποιήσεων, ενέργειας, real estate αλλά και σε άλλους δικαιϊκούς κλάδους όπως αστικό,
διοικητικό, εργατικό και ποινικό δίκαιο. ∆ια του τρόπου αυτού παρέχεται ένα πληρέστατο
φάσμα νομικής υποστήριξης, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην παροχή ολοκληρωμένων
επιχειρηματικών λύσεων, ιδωμένων σφαιρικά υπό το εκάστοτε νομικό, επιχειρηματικό και
φορολογικό καθεστώς.
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ΥΠ
ΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΔΕΠΑ Α.Ε.
Η ∆ΕΠΑ είναι ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός όμιλος εταιριών, με
δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα και ουσιαστική συμβολή στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ανταγωνιστικής
και φιλικής προς το περιβάλλον ενεργειακής αγοράς. Με συνεχείς
επεκτάσεις των αγωγών φυσικού αερίου και τη δημιουργία νέων
Εταιριών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), φέρνει το φυσικό αέριο κοντά σε όλο
και περισσότερες περιοχές της χώρας.
Οι στρατηγικοί στόχοι της ∆ΕΠΑ συνίστανται:
• στη διασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων φυσικού αερίου για κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικούς όρους προμήθειας αερίου, με περαιτέρω
διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.
• στη διατήρηση ηγετικής θέσης στην αγορά διασφαλίζοντας συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης.
• στην ανάδειξη του ρόλου της εταιρίας στην ευρύτερη περιοχή τόσο στον τομέα ανάπτυξης
υποδομών, όσο και στον τομέα εμπορίας αερίου.
• στη μείωση τιμής διάθεσης του φυσικού αερίου.
• στη συμβολή στο άνοιγμα της αγοράς του φυσικού αερίου και την αποτελεσματική
λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς με ανταγωνιστικούς όρους.
• στην παρακολούθηση του συνεχώς εξελισσόμενου κανονιστικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο, καθώς και η προώθηση των εταιρικών στρατηγικών μέσω της συμμετοχής της
εταιρίας σε δημόσιες διαβουλεύσεις και επιτροπές ευρωπαϊκών οργανισμών.
• στην επίτευξη εταιρικής διακυβέρνησης άρρηκτα συνδεδεμένης με τις αρχές της Εταιρικής
Υπευθυνότητας
Η ∆ΕΠΑ έχει βραβευτεί επί δύο συναπτά έτη από τον δείκτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης cr
index του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τα προγράμματα ΕΚΕ που υλοποιεί.

FrieslandCampina
Η FrieslandCampina Hellas αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Royal
FrieslandCampina, μια από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στον κόσμο, με
συνεταιριστική βάση 19.000 γαλακτοπαραγωγών, με παγκόσμια
εμβέλεια και βαθιά παράδοση που ξεπερνά τα 130 χρόνια.
Στην Ελλάδα, η FrieslandCampina Hellas ουσιαστικά ταυτίζεται με
τα προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ, που για περισσότερα από 80 χρόνια,
καλύπτουν τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες της ελληνικής
οικογένειας. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει στην ελληνική αγορά μια
ολοκληρωμένη γκάμα σε όλες τις κατηγορίες γαλακτοκομικών
προϊόντων, που περιλαμβάνει βρεφικά γάλατα και κρέμες, γάλατα εβαπορέ και υψηλής
παστερίωσης, γιαούρτια, κρέμες γάλακτος και τυριά με τις επωνυμίες ΝΟΥΝΟΥ, FRISO,
MILNER και FINA. Παράλληλα διακινεί προϊόντα για επαγγελματική χρήση με τις επωνυμίες
FRICO, DEBIC, FRISIAN COW, ΜΙΚΡΗ ΟΛΛΑΝ∆ΕΖΑ και FARM.
Η FrieslandCampina Hellas στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που
εφαρμόζει, υπό τον τίτλο ΦΡΟΝΤΙ∆Α & ΑΓΑΠΗ, διευρύνει και ενισχύει τις πρωτοβουλίες της
για την αντιμετώπιση της φτώχειας και ειδικότερα μίας από της πιο σκληρές συνέπειές της,
αυτής του υποσιτισμού, προσφέροντας γαλακτοκομικά προϊόντα. Η Φροντίδα για τον
Άνθρωπο και την Κοινωνία και η ευθύνη απέναντι στην Ελληνική κοινωνία και οικογένεια,
αποτελούν θεμελιώδεις αξίες και συστατικά στοιχεία της Στρατηγικής του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας.Στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύει διαρκώς τους
υπάρχοντες δεσμούς εμπιστοσύνης, ώστε να γίνει η πιο επιτυχημένη και ελκυστική εταιρεία
γαλακτοκομικών στον κόσμο, όχι μόνο ως παραγωγός και προμηθευτής, αλλά και ως
συνεργάτης και εργοδότης.
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MAMIDOIL JETOIL A.E.
Η MAMIDOIL JETOIL A.E. είναι μία αμιγώς ελληνική, οικογενειακή
επιχείρηση με πάνω από 45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική και
διεθνή αγορά της εμπορίας πετρελαιοειδών. Η εταιρεία διαθέτει
περίπου 500 πρατήρια στην ελληνική επικράτεια με σήματα JETOIL,
έχει στην ιδιοκτησία της το μεγαλύτερο ενιαίο αποθηκευτικό χώρο
χωρητικότητας 200.000 κ.μ. στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης από όπου
τροφοδοτεί τον δίκτυό της στη Βόρεια Ελλάδα και εξάγει στις
χώρες των Βαλκανίων. ∆ιαθέτει στόλο 5 εφοδιαστικών πλοιαρίων
για τον ανεφοδιασμό της αγοράς με καύσιμα ναυτιλία, καθώς και
στόλο 30 Ι.Χ. βυτιοφόρων οχημάτων. Μέσω θυγατρικών εταιρειών
έχει αναπτυχθεί σε χώρες των Βαλκανίων όπως η Αλβανία, η Βουλγαρία, το Κόσσοβο, η πΓ∆Μ
και η Σερβία. Στην Αλβανία, το Κόσσοβο και την Σερβία διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης
και διακίνησης καυσίμων. Τα τελευταία χρόνια η MAMIDOIL JETOIL έχει εντάξει την ΕΚΕ στη
στρατηγική της και από το 2008-9 εκδίδει ετήσια Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας. Από το
2010 συμμετέχει στον Εθνικό ∆είκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index) όπου είχε την τιμή
να λάβει διάκριση Silver για το 2012, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το ∆εκέμβριο του 2013
έλαβε τη διάκριση GOLD στην κατηγορία Sustainable Transport κατά τη διάρκεια συμμετοχής
της στα ετήσια Environmental Awards 2014 για το πρόγραμμα καταμέτρησης και
αντιστάθμισης ρύπων για το σύνολο του στόλου των Ι.Χ. βυτιοφόρων και εφοδιαστικών
πλοίων που η εταιρεία χρησιμοποιεί για τη διακίνηση των προϊόντων της προς τους πελάτες
της σε στεριά και θάλασσα.

WIND Ελλάς
Η WIND Ελλάς ιδρύθηκε το 1992 και ξεκίνησε τη
δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά τον Ιούνιο του
1993, οπότε και πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήση από
κινητό στη χώρα μας. Μέσα στα 21 χρόνια λειτουργίας
της, η εταιρεία καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος στην
τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας και παρουσίασε
καινοτομικά προϊόντα που άλλαξαν τα δεδομένα στην
επικοινωνία των καταναλωτών. Συνολικά οι μέχρι
σήμερα επενδύσεις της εταιρείας σε υποδομές και νέες τεχνολογίες ξεπερνούν τα €2,6 δις και
η WIND έχει εδραιωθεί στην ελληνική αγορά ως ο μόνος πάροχος που προσφέρει Επικοινωνία
Για Όλους, καθώς με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καλύπτει όλες τις ανάγκες
επικοινωνίας, στην κινητή και τη σταθερή τηλεφωνία καθώς και το Internet. Η στρατηγική
Εταιρικής Υπευθυνότητας, που έχει υιοθετήσει η WIND Ελλάς τα τελευταία χρόνια,
εκφράζεται μέσω του προγράμματος «Στην Πράξη» και έχει ως στόχο την εφαρμογή
υπεύθυνων πολιτικών και πρακτικών απέναντι στους ανθρώπους της, στο περιβάλλον και
στην κοινωνία.
Λεωφ. Κηφισίας 66, Μαρούσι, 151 25
ΤΗΛ. (0030) 210 6158000
EMAIL: crpafr@wind.gr
WEB: www.wind.gr
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Με την Υποστήριξη

Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»
Η «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» είναι αμιγώς Γυναικείο Αθλητικό Σωματείο,
μέλος του ΣΕΓΑΣ, αναγνωρισμένο από το Υφυπουργείο
Αθλητισμού. Ιδρύθηκε το 1976. Από το 2005 έως σήμερα,
Πρόεδρος του είναι η κα Κατερίνα Π. Παναγοπούλου, Εθνική
Πρέσβυς της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον
Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι. 1ο Βραβείο της
Ευρώπης «Γυναίκα & Αθλητισμός 2012», ∆ιεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή, Los Angeles, Φεβρουάριος 2012.
Στηρίζει κάθε προσπάθεια γύρω από τον αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό, τον εθελοντισμό και
τον πολιτισμό.
Προωθεί το Γυναικείο Αθλητισμό.
Προάγει το Αθλητικό Ιδεώδες, το Ολυμπιακό Πνεύμα, τις Αρχές και τις Αξίες του «Ευ
Αγωνίζεσθαι», την Ολυμπιακή Εκεχειρία, το Παραολυμπιακό Κίνημα
∆ημιουργεί προϋποθέσεις σύγχρονης αθλητικής υποδομής, με έμφαση στην περιφέρεια.
∆ιοργανώνει αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Χορηγεί εκδόσεις βιβλίων.
Υποστηρίζει νέες ταλαντούχες αθλήτριες.
Ενισχύει τη λήψη μέτρων πρόνοιας και βοηθά στην αποκατάσταση αθλητριών, οι οποίες λόγω
αθλητικού ατυχήματος είναι ανίκανες για εργασία.
Μεριμνά για την επαγγελματική ένταξη των αθλητριών μετά την αποχώρησή τους από το
στίβο.
Καλλιεργεί το πνεύμα ισότητας μεταξύ των δύο φύλων.
Μάχεται κατά της βίας και των αναβολικών (Doping)
To Όραμα
Οι αρχές και οι αξίες μας να απλωθούν και στην κοινωνία και να προσφέρουν διεξόδους ζωής
και εναλλακτικές προτάσεις, με νόημα και σκοπό για τον καθένα.
Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»
Γράμμου 12, 16673 Βούλα
Τηλέφωνο: 210 680 0886
Fax:
210 683 4385
Email:
kalipa@otenet.gr
Site:
www.kallipatira.gr
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Ροταριανός Όμιλος Αθηνών
Τα Ρόταρυ ιδρύθηκε το 1905 στο Σικάγο των Η.Π.Α. από τον
δικηγόρο Paul Harris και από τότε επεκτάθηκε ολόκληρο την
κόσμο. Οι Ροταριανοί, άνδρες και γυναίκες, είναι επιτυχημένοι
επιχειρηματίες, επαγγελματίες και εκπρόσωποι της κοινότητας.
Σήμερα λειτουργούν περί τους 32.500 Ροταριανούς Ομίλους με 1.300.000 μέλη περίπου
παγκοσμίως. Σκοπὸς του ∆ιεθνούς Ρόταρυ είναι ἡ εθελοντική προσφορά υπηρεσιών προς τον
πάσχοντα και ενδεή συνάνθρωπό, ο οποίος δεν έχει τα μέσα να τις αποκτήσει διαφορετικά και
αρχές του η εμπέδωση της ειρήνης, της αλληλοκατανόησης, της καλής θέλησης και της
συμφιλίωσης, που επιτυγχάνονται μέσω του Ροταριανού Ιδρύματος και των Ροταριανών
Ομίλων ανά την Υφήλιο με ποικίλα ανθρωπιστικά προγράμματα. Στην Ελλάδα ο πρώτος
Ροταριανός Όμιλος που ιδρύθηκε ήταν ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών το 1928. Για την
ανθρωπιστική δράση του έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων και με το «Βραβείο της Ακαδημίας
Αθηνών». Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περί τους 140 Ροταριανούς Ομίλους,
οργανωμένους σε δύο Ροταριανές Περιφέρειες.

∆ιεθνές Ρόταρυ: www.rotary.org
Ελληνική Περιφέρεια 2470: www.rotarians.gr
Επικοινωνία: info@rotarians.gr
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ΧΟΡΗΓΟΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελούν έναν από τους
κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 7 χώρες.
Η διύλιση αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, με τρία διυλιστήρια στην Ελλάδα, συνολικής
δυναμικότητας 340 kbpd.
Την πενταετία 2007-2012 υλοποίησαν ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €3 δισ.,
ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη ιδιωτική βιομηχανική επένδυση στην Ελλάδα, με την
αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας.
Κατέχουν ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω των θυγατρικών ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην BP Hellas), με δίκτυο 1.800 πρατηρίων και πωλήσεις υγραερίου,
βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέχουν το μοναδικό διυλιστήριο της π.Γ.∆.Μ. στα Σκόπια
καθώς και δίκτυο 279 πρατηρίων συνολικά, έχοντας κατακτήσει σημαντική θέση στην εμπορία
καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο.
∆ιαθέτουν δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Αίγυπτο.
Λειτουργούν το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην
Ελλάδα, με κύριο προϊόν το πολυπροπυλένιο και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.
∆ραστηριοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια μέσω της ELPEDISON, λειτουργώντας δύο
μονάδες συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος
810 MW και στις ΑΠΕ, με χαρτοφυλάκιο άνω των 100 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Συμμετέχουν στη ∆ΕΠΑ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία πώλησης του ∆ΕΣΦΑ, αναμένοντας την
έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και ανταγωνισμού.

ΧΟΡΗΓΟΣ COCKTAIL
Όμιλος Pernod Ricard
O όμιλος Pernod Ricard είναι ένας από τους δύο
ηγέτες, σε παγκόσμιο επίπεδο, της κατηγορίας
αλκοολούχων ποτών & οίνου και απασχολεί 18.900 εργαζόμενους σε 80 χώρες,
πραγματοποιώντας το οικονομικό έτος 2012/13 πωλήσεις 8.5 δις ευρώ.
Στην Ελλάδα η Pernod Ricard, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά ποτού με
προϊόντα ηγέτες στην κατηγορία τους, όπως το Chivas Regal, την Absolut, το Jameson
Irish Whiskey, το κουβανέζικο ρούμι Havana Club και διεθνή προϊόντα όπως
Ballantine’s, Beefeater, Olmeca, Malibu και η σαμπάνια Mumm Cordon Rouge,
μέσω της θυγατρικής Pernod Ricard Hellas, μιας από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρίες
αλκοολούχων ποτών στη χώρα μας, με κύκλο εργασιών 46 εκατ. ευρώ και 140 εργαζομένους.
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Το 2005 και το 2007, διακρίθηκε ανάμεσα στις 20 καλύτερες εταιρίες που αξίζει να δουλεύει
κανείς στην Ελλάδα, μέσα από το Best Workplaces Hellas.
Σημαντικά αποκτήματα της Pernod Ricard που εδραιώνουν τη θέση του ομίλου στην ελληνική
αγορά, είναι το ΟΥΖΟ ΜΙΝΙ Μυτιλήνης και το Ξίδι ΤΟΠ, με δύο σύγχρονες και
πιστοποιημένες με ΙSO παραγωγικές μονάδες.
Απολαύστε υπεύθυνα
Ακολουθώντας το μήνυμα «Απολαύστε Υπεύθυνα», η εταιρία Pernod Ricard Hellas
πρεσβεύει ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών πρέπει να γίνεται με σύνεση και γνώση,
ώστε η κατανάλωση τους να είναι απόλαυση και μόνον.
Η εταιρία Pernod Ricard Hellas, αναγνωρίζοντας την ευθύνη των εργασιών της απέναντι
στους καταναλωτές, αποτελεί μέλος της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών
(ΕΝ.Ε.Α.Π.) καθώς και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Υπεύθυνης Κατανάλωσης ( EFRD,
European Forum for Responsible Drinking – πρώην Amsterdam Group), που στόχο έχουν την
ενημέρωση για υπεύθυνη κατανάλωση.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Hilton Αθηνών
Το Hilton Αθηνών είναι ένα ξενοδοχείο-ορόσημο για την
πρωτεύουσα. Πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό στολίδι με θέα
στην Ακρόπολη που χτίστηκε το 1963 και ανακαινίστηκε πλήρως
το 2003. ∆ιαθέτει συνολικά 506 ευρύχωρα δωμάτια με ιδιωτικό
μπαλκόνι και εκπληκτική θέα στην πόλη. Επίσης, διαθέτει τη
μεγαλύτερη υπαίθρια πισίνα στο κέντρο της πόλης, πέντε
εστιατόρια και δύο μπαρ (Βυζαντινό, Milos, Aethrion Lounge, Galaxy Bar - Restaurant και
Oasis Pool Bar & Grill).
Το ξενοδοχείο απέχει μόλις 25 λεπτά από το αεροδρόμιο με το μετρό. Επιπλέον, προσφέρει 22
αίθουσες συνεδρίων με φυσικό φως χωρητικότητας 2 έως 1.300 ατόμων, πλήρως εξοπλισμένο
business center 24ωρης λειτουργίας και Executive Lounge με μαγευτική θέα στην Ακρόπολη.
Για στιγμές χαλάρωσης μπορείτε να επισκεφθείτε το Hiltonia Spa, που διαθέτει εσωτερική
πισίνα, γυμναστήριο, στούντιο Pilates με φυσικό φως και ποικιλία θεραπειών υγείας και
ομορφιάς.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών
Βασιλίσσης Σοφίας 46
Τηλ. 210-7281000
E-mail: sales.athens@hilton.com
Website: www.hiltonathens.gr
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ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ)
Το Ε∆ΕΚΕ είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο με έδρα
την Αθήνα που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 από ομάδα 3
επιχειρηματικών φορέων και 13 επιχειρήσεων. Σήμερα (Φεβρουάριος
2013) τα μέλη του ανέρχονται σε 116 επιχειρήσεις και 7
επιχειρηματικούς φορείς.
Είναι επίσης εθνικός εταίρος του CSR Europe – του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού
φορέα για την ΕΚΕ – που εκτός από τις 80 πολυεθνικές επιχειρήσεις μέλη του έχει αναπτύξει
και ένα δίκτυο 34 εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη.
Επιπλέον έχει το συντονισμό της Συντονιστικής Γραμματείας του Ελληνικού ∆ικτύου του
Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact Network Hellas) και εκπροσωπεί το
Παγκόσμιο ∆ίκτυο “CSR360” στην Ελλάδα.
Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και η διάδοσή
τους στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό
την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Περισσότερες πληροφορίες : τηλ. 210 – 3387 422 ή στη διεύθυνση diktio1@csrhellas.gr.

Ελληνικός Κόσμος Κέντρο Πολιτισμού
Ο «Ελληνικός Κόσμος», το Κέντρο Πολιτισμού του
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (www.helleniccosmos.gr), εγκαινιάστηκε το 1998 και κλείνει φέτος 16
χρόνια δημιουργίας και προσφοράς στα πολιτιστικά
δρώμενα της Αθήνας. Στο διάστημα αυτό ο «Ελληνικός
Κόσμος» έχει αναδειχθεί ο πρώτος χώρος στην Ελλάδα
σε επισκέψεις μαθητών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, έχει καθιερωθεί ως ένα υπερσύγχρονο πολιτιστικό
κέντρο και μουσείο, όπου μπορεί ο επισκέπτης να γνωρίσει την ελληνική ιστορία και τον
πολιτισμό μέσα από διαδραστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, περιηγήσεις Εικονικής
Πραγματικότητας και ντοκιμαντέρ, συνδυάζοντας άρτια την ιστορική πληροφορία με τις πλέον
σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Το ∆εκέμβριο του 2006 εγκαινιάστηκε η «Θόλος», το νέο
υπερσύγχρονο θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας, ενώ το Μάρτιο του 2008 ξεκίνησε τη
λειτουργία του το «ΘΕΑΤΡΟΝ».

Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλλΚΔΔ)
Το
Ελληνικό
Κέντρο
∆ιαμεσολάβησης και ∆ιαιτησίας
(ΕλλΚ∆∆) ιδρύθηκε το 2006 από
τον
Σύνδεσμο
Ανωνύμων
Εταιρειών & Ε.Π.Ε. Έκτοτε, μέσα
από εκπαιδευτικά σεμινάρια, «εκστρατείες ενημέρωσης» και σεμινάρια εκπαίδευσης
διαμεσολαβητών, βρέθηκε στην πρωτοπορία προάγοντας το θεσμό της διαμεσολάβησης στην
ελληνική κοινωνία και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξοικείωση των ελληνικών
επιχειρήσεων, του νομικού κόσμου αλλά και της κοινωνίας με τις δυνατότητες του
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θεσμού της διαμεσολάβησης. Επιπλέον, στους στόχους του Κέντρου περιλαμβάνεται και η
∆ιαιτησία, αλλά και άλλες μορφές Εναλλακτικής Επίλυσης ∆ιαφορών (ADR). Ήδη από το 2010,
το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαμεσολάβησης και ∆ιαιτησίας λειτουργεί με τη μορφή αστικής, μη
κερδοσκοπικής εταιρίας και προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις,
με τη συνδρομή διαμεσολαβητών που έχουν εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί από διεθνούς
φήμης Κέντρα του εξωτερικού.
Το Κέντρο έχει ασχοληθεί με πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, από το 2008 δε είναι ο
επίσημος εταίρος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eirene Project, με στόχο την
προώθηση της διαμεσολάβησης ως επιλογής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και την
βέλτιστη δυνατή επικοινωνία ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών στον τομέα αυτό.

Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών
Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
είναι
μη
κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 2010 από 24 από τους
πρώτους Έλληνες ∆ιαμεσολαβητές.
Σήμερα η Ένωση, που αγκαλιάζει και είναι ανοικτή σε όλους τους
∆ιαμεσολαβητές, αριθμεί πάνω από 120 μέλη. Οργανώνει σεμινάρια
για ∆ιαμεσολαβητές μέλη και μη αυτής, αλλά και για μη ∆ιαμεσολαβητές που ενδιαφέρονται
για τη διαμεσολάβηση. Έχει διοργανώσει σεμινάρια με ξένους και Έλληνες εκπαιδευτές
(Advanced Mediation, Mediation Advocacy, ∆ιαπραγματεύσεις στη ∆ιαμεσολάβηση) και πολλά
εργαστήρια προσομοίωσης διαμεσολαβήσεων.
Έχει διοργανώσει ημερίδες στο ∆ΣΑ, στο πνευματικό κέντρο Κηφισιάς, στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό ∆ημοσίου ∆ικαίου (EPLO). Έχει συμμετάσχει και εκπροσωπηθεί ενεργά σε ημερίδες
άλλων φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε πολλά σεμινάρια του World Forum of
Mediation Centers της Union Internationale des Avocat, εκ των οποίων αυτό που
συνδιοργανώθηκε με την Ένωση στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2011, θεωρήθηκε από το Forum
ως το πλέον επιτυχημένο.
Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι Έλληνες και αλλοδαποί ∆ιαμεσολαβητές.

Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών
Η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εισηγμένων (EuropeanIssuers) και συμμετέχει στο ∆ιοικητικό της
Συμβούλιο καθώς και σε όλες τις επιμέρους επιτροπές της και
συγκεκριμένα στις “legal”, “small issuers”, “accounting, auditing &
financial” και “internal control & risk management”.
Η ΕΝΕΙΣΕΤ εκπροσωπεί τα μέλη της, διαμορφώνει τις θέσεις και τις προτάσεις των
εισηγμένων επί θεμάτων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Κεφαλαιαγοράς, των αρμοδίων
Υπουργείων και των Ευρωπαϊκών φορέων γενικότερα. Αντικείμενό της είναι οι Ευρωπαϊκές
Οδηγίες, οι Ελληνικοί Νόμοι, οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του
Χρηματιστηρίου καθώς και ανάλογα θέματα που προκύπτουν από τις ΗΠΑ.
Οι δραστηριότητες της ΕΝΕΙΣΕΤ παρουσιάζονται καθημερινά στην ιστοσελίδα www.eneiset.gr,
μαζί με όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα (Οδηγίες, Νόμοι κλπ.) που αφορούν τις εισηγμένες.
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Ένωση Ναυτικής Διαιτησίας στον Πειραιά
Η εναλλακτική λύση στην επίλυση ναυτιλιακών διαφορών με την
αποτελεσματική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.
Η Ένωση Ναυτικής ∆ιαιτησίας στον Πειραιά (Ένωση) είναι μη
κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2005 για την επίλυση
ναυτιλιακών διαφορών μέσω ναυτικής διαιτησίας στον Πειραιά, στο
πλαίσιο της αυξανόμενης αναγνώρισής του ως ναυτιλιακού κέντρου, ως ελκυστικής
εναλλακτικής λύσης σε σύγκριση με άλλες διαιτησίες.
Η ναυτική διαιτησία υπό την αιγίδα της Ένωσης διεξάγεται με βάση τον Πρότυπο Νόμο της
UNCITRAL για τη διεθνή εμπορική διαιτησία, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα, και
σύμφωνα με τους Κανόνες Ναυτικής ∆ιαιτησίας που έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση. Οι
διαιτητικές αποφάσεις που θα εκδίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι άμεσα εκτελεστές
και δεν προσβάλλονται με ένδικα μέσα.
Οι διάδικοι μπορούν να επιλέγουν το εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο, τη γλώσσα και τον τόπο
διεξαγωγής της διαδικασίας, και να ορίζουν ελεύθερα αλλοδαπούς διαιτητές, νομικούς
παραστάτες ή άλλους συμβούλους από όλο τον κόσμο. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με
το διορισμό του μόνου ή τρίτου διαιτητή, στον διορισμό προβαίνει ο Πρόεδρος της Ένωσης
μεταξύ των τακτικών μελών της.

The International Propeller Club of the United States –
Port of Piraeus
Η ιδέα ξεκίνησεστη Νέα Υόρκη το 1922 από μια
ομάδα επαγγελματιών που ασχολούντο με το εμπορικό
ναυτικό οι οποίοι συγκεντρώνονταν συχνά σε γεύματα
για να συζητήσουν για το μέλλον της ναυτιλίας.
Οι συναντήσεις αυτές σταδιακά εξελίχθηκαν στο Propeller Club των Ηνωμένων Πολιτειών , η
οποία στοχεύει στην προώθηση και τη διεύρυνση της αμερικανικής εμπορικής ναυτιλίας και
της διεθνούς ναυτιλίας γενικότερα , ως σύμβολο της προσπάθειας της ανθρωπότητας για έναν
καλύτερο κόσμο μέσω του εμπορίου και της ναυτιλίας.
Σήμερα υπάρχει ένα Propeller Club σχεδόν σε όλες τις θάλασσες και λιμένων ναυσιπλοΐας στις
Ηνωμένες Πολιτείες με παγκόσμια έδρα το Fairfax, Virginia, καθώς και σε 33 πόλεις σε όλο
τον κόσμο.
Το Propeller Club των Ηνωμένων Πολιτειών , το λιμάνι του Πειραιά ( ‘The Propeller Club’ )
ιδρύθηκε το 1935, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός . Σύμφωνα με τους στόχους του, το
Propeller Club παρέχει ενεργά φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και προωθεί την
Εμπορική Ναυτιλία, τις κοινωνικές πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών της Ελλάδας και
των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και άλλων χωρών και δρά ως χορηγός σε Έλληνες φοιτητές
που προέρχονται κυρίως από οικογένειες ναυτικών.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΕ
O Σύνδεσμος:
・
εκδίδει το περιοδικό «∆ΕΛΤΙΟ Α.Ε. και Ε.Π.Ε.», που
στέλνει δωρεάν στα μέλη του
・
διατηρεί ένα άρτιο επιστημονικά προσωπικό, που
υπηρετεί αποφασιστικά τη σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση
/ ενημέρωση των μελών του, για τις νέες εξελίξεις της νομοθεσίας ιδιαίτερα των Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.
・
Η Νομική Υπηρεσία του Συνδέσμου απαντά άμεσα σε οποιαδήποτε απορία, που
αφορά σε θέματα νομικά, λογιστικά, εργασιακά ή άλλης φύσης
・
συμβάλλει ενεργά σε νομοθετικές αλλαγές και διευθετήσεις για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του
・
έθεσε το φλέγον ζήτημα των οφειλών του Κράτους στις επιχειρήσεις και του
συμψηφισμού των με οφειλές των επιχειρήσεων στο δημόσιο καθώς και το ζήτημα της
δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων
・
πρωτοπόρος πάντα και καινοτόμος, έχει συστήσει το “Ελληνικό Κέντρο
∆ιαμεσολάβησης και ∆ιαιτησίας”. Το Κέντρο αυτό, στελεχωμένο με ειδικά εκπαιδευμένους
∆ιαμεσολαβητές, αποτελεί τομή στην Ελληνική πραγματικότητα, στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 3898/2010, και είναι στη διάθεση της επιχείρησής σας, ώστε με ταχύτητα και αξιοπιστία να
επιλύονται όσες διαφορές προκύπτουν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών
Ο ΣΑΚΑ ιδρύθηκε το 1931 με κεντρική επιδίωξη την ανάπτυξη και ενίσχυση των
δεσμών μεταξύ των Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών και την προαγωγή των
αξιών του Σχολείου, όπως αυτές αποτυπώνονται στα ιδρυτικά οράματά του για
αξιοκρατία, ίσες ευκαιρίες και πολυμερή ανάπτυξη της προσωπικότητας, σε
ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο.
Σήμερα, ο Σύλλογος αριθμεί 12.000 μέλη, διοικείται από 15μελές ∆ιοικητικό
Συμβούλιο, διατηρεί μόνιμη γραμματεία και λειτουργεί με επίκεντρο τη Λέσχη του, εντός του
campus του Κολλεγίου, στο Ψυχικό.
Ο ΣΑΚΑ διατηρεί και αναπτύσσει την προσφορά του προς τον Απόφοιτο με ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων που προάγουν:
(α) την πολιτιστική δραστηριότητα, με εκδηλώσεις επιστημονικού, επιμορφωτικού,
κοινωνικού, καλλιτεχνικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου ή εστιασμένου θεματικού
ενδιαφέροντος, (Θεατρική Ομάδα, λειτουργία «Ομίλων», Alumni Day, Commencement Party,
ετήσιος χορός, class reunions),
(β) τον αθλητισμό, με τη διοργάνωση εσωτερικών πρωταθλημάτων (ποδόσφαιρο, basket)
και με συμμετοχή σε διασυλλογικό επίπεδο σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα (στίβος, volley),
(γ) την επικοινωνία, με την έκδοση του περιοδικού ΕΡΜΗΣ σε τριμηνιαία βάση που
αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του, με τη λειτουργία ιστοσελίδας (www.saka.gr) και άλλων
σύγχρονων ηλεκτρονικών εφαρμογών (monthly e-bulletin), καθώς και μέσω του δικτύου των
Class Agents,
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(δ) την επαγγελματική υποστήριξη, διατηρώντας ένα μόνιμο Career Development Office
για την ενεργή διασύνδεση του Αποφοίτου με την αγορά εργασίας και αναπτύσσοντας νέους
θεσμούς, όπως networking, mentoring,
(ε) την κοινωνική προσφορά και ευθύνη, υποστηρίζοντας το Ταμείο Υποτροφιών των
Σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και συμμετέχοντας σε
πρωτοβουλίες για τη στήριξη κοινωφελών δράσεων προς την ευρύτερη κοινωνία.

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ιδρύθηκε το 2008 από 31 ελληνικές επιχειρήσειςμέλη του ΣΕΒ και λειτουργεί με τη μορφή
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.
Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή
των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο μεταξύ των μελών του
ΣΕΒ:



στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική
πραγματικότητα και
στη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθμιση
των κρίσιμων θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και
γενικότερα της κοινωνίας.

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει στο περιφερειακό δίκτυο του World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), του παγκόσμιου εκφραστή των
επιχειρήσεων και των θέσεών τους σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μέσα από αυτή τη
συνεργασία έχει πρόσβαση στην τεχνογνωσία, στην εμπειρία, στις καλές πρακτικές και στα
εργαλεία που το WBCSD έχει να προσφέρει.

WISTA ΕΛΛΑΣ
Η WISTA Hellas είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
επαγγελματικής εξέλιξης των Μελών του διευκολύνοντας και
ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή επαφών, απόψεων και εμπειριών
και προωθώντας τη συνεχή εκπαίδευση & κατάρτισή τους
λειτουργώντας ως κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών. Ιδρύθηκε
στην Ελλάδα το 1993 και αποτελείται σήμερα από περισσότερα από 200 μέλη γυναίκες
επιχειρηματίες ή/και στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο
ναυτιλιακό χώρο.
Ο ετήσιος κύκλος δραστηριοτήτων της WISTA Hellas περιλαμβάνει κοινωνικές εκδηλώσεις,
σεμινάρια & ημερίδες εκπαιδευτικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή
διακεκριμένων εκπροσώπων της ∆ιεθνούς και Εγχώριας ναυτιλιακής σκηνής καθώς και ειδικών
από όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της ναυτιλίας, εκδηλώσεις οι οποίες προσφέρουν, μεταξύ
άλλων, εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η WISTA Int’l λειτουργεί από το 1974 με έδρα το Λονδίνο και αριθμεί
σήμερα περισσότερα από 1879 Μέλη σε 32 χώρες παγκοσμίως.
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Συμμετέχοντες Φορείς 2014
AITHMA ANIMAL ACTION MDA Ελλάς PRAKSIS RSF HELLAS SPECIAL OLYMPICS Ελλάς ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΣ ΑΛΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΡΟΙ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (MEDSOS) ΔΡΟΜΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ «Εν Δράσει» ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ ΕΛΕΠΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ - ΕΟΙ ΕΝΩΣΗ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΕΣΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΝΙΑΤΑ ΚΕΘΕΑ
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ ΜΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΕΣΤΙΑΔΕΣ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΕΔΡΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ SAVING FOOD - SAVING LIVES ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ "ΆΛΜΑ ΖΩΗΣ" ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ – ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΨΑΕΕ ΠΥΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - FREEDOM GATE GREECE ΣΕΓΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΓΕΝΝΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ - Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΙΛΩΝ – ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - Η ΑΓΚΑΛΙΑΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Θ.Ι.Ε.) ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ (ΣΕΟ) ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «ΚΑΛΥΨΩ» ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από το 3ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link, 27 Ιουνίου 2013 - Αίγλη Ζαππείου.
Προσωπικές επαφές των κυρίων Γ. Λογοθέτη και Θ. Σκορδά με τους εκπροσώπους των ΜΚΟ που συμμετείχαν στο συνέδριο.

Tel. +30 210 610 98 00
Ε-mail:info@csringreece.gr
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Σταυρούλα Αγγελοπούλου
Υποδιευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας
Σταθερής & Κινητής
Όμιλος ΟΤΕ

Η Σταυρούλα Αγγελοπούλου είναι Υποδιευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής και Κινητής
Τηλεφωνίας στον Όμιλο ΟΤΕ, από τον Ιούλιο του 2011. Εργάζεται στον όμιλο ΟΤΕ από το 2003, σε
διάφορες θέσεις της ∆ιεύθυνσης
Εταιρικών Σχέσεων, ανάμεσα στις οποίες και στη θέση της
Υποδιευθύντριας Εταιρικής Υπευθυνότητας, ∆ημοσίων Σχέσεων και Εσωτερικής Επικοινωνίας της
COSMOTE από το 2006 έως το 2011. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία σε εταιρείες του
εξωτερικού, στον τομέα του μαζικού και συνεδριακού τουρισμού. Είναι απόφοιτος του τμήματος
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του UCL (University College London), με μετεκπαίδευση στην
Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Jean Valvis
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Valvis Holding S.A.

Ο Ιωάννης Βάλβης γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου στην Αθήνα. Έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και
ελβετική, και είναι ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες στον επιχειρηματικό κόσμο της
Ρουμανίας. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.
Ξεκίνησε τη σχολική του ζωή στη Γενεύη, όπου και τελείωσε το δημοτικό, ενώ τελείωσε το γυμνάσιο και
Το 1979 αποφοίτησε από τη Σχολή
το λύκειο στην Αθήνα (Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή).
Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π). ∆ιαθέτει μεταπτυχιακο τίτλο
(D.Ε.Α) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
Με αυτά τα εφόδια, και αφού υπήρξε Σύμβουλος/Μηχανικός στην Γενεύη (1984/1994), άρχισε απο το
1994 να δημιουργεί επώνυμες μάρκες όπως η Dorna και η LaDorna, τις οποίες και ανέπτυξε στη
Ρουμανία, μία αγορά πρόθυμη να εξελιχθεί, η οποία είχε ανάγκη από φυσικά τοπικά προϊόντα βασισμένα
σε δυτικά πρότυπα. Μετά την πώληση των επιχειρήσεων αυτών στην Coca-Cola (2002) και τον Όμιλο
Lactalis (2008), άρχισε την εκ του μηδενός ανάπτυξη άλλων εμπορικών ονομασιών (brands) καθώς και
προέβει σε επενδύσεις στον τομέα της Ενέργειας και της Γεωργίας.
Το έτος 2006 σηματοδοτεί την ενασχόλησή του με τον κλάδο της οινοποιίας, καθώς επενδύει στην
Vitipomicola Sâmburesti, ενώ το 2009 έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για μια νέα μάρκα μεταλλικού
νερού, την AQUA Carpatica, ένα όνομα με μία πολύ τολμηρή δήλωση: το πιο αγνό μεταλλικό νερό στον
κόσμο ! (Μηδέν Νιτρικά άλατα).
Γνωστός χάρη στις επιχειρηματικές του επιτυχίες, και πάντοτε πιστός σε ένα τολμηρό επιχειρηματικό
μοντέλο που συνδυάζει ποιότητα και βιωσιμότητα, ο Ιωάννης Βάλβης έχει αποδείξει ότι είναι απόλυτα
ικανός τόσο να ιδρύει όσο και να αναπτύσσει επιτυχημένες επιχειρήσεις στη Ρουμανία και την Ευρώπη.
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Γιάννης Βαρότσος
Δικηγόρος, Πρόεδρος Ροταριανού Ομίλου Αθηνών

Γιάννης Α. Βαρότσος, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, πρεσβύτερο
μέλος του ∆ικηγορικού Γραφείου «Ι.&Μ. Βαρότσος και Συνεργάτες», μέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του
Πειραματικού Σχολείου Αθηνών από το οποίο αποφοίτησε πρώτος το έτος αποφοίτησης του, μέλος
επιστημονικών σωματείων, μέλος του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου,
μέλος του Ελληνογαλλικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, μέλος διοικητικών συμβουλίων
ανωνύμων εταιρειών. Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Υπότροφος ΙΚΥ) από
την οποία αποφοίτησε πρώτος στη σειρά αποφοίτησής του, Πτυχίο Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Diplôme d’Études Supérieures Paris II (Υπότροφος Γαλλικής
Κυβερνήσεως). Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Κύριοι τομείς δραστηριότητος: Επιχειρήσεις
και Εταιρείες, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Προστασία Ανταγωνισμού, ∆ημόσιες Συμβάσεις, Πολεοδομία
και Περιβάλλον, Απαλλοτριώσεις, Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας. ∆ικαστηριακή πρακτική στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και σε διαιτητικά δικαστήρια. Παρουσιάσεις: ομιλητής σε
επιστημονικές εκδηλώσεις νομικού ενδιαφέροντος, panelist σε συνέδρια, συντονιστής panels, συμμετοχή
με αντικείμενο το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων σε ξενόγλωσση έκδοση του ελληνικού δικαίου.
Email: i.varotsos@varotsoslaw.gr
Ιστότοπος: www.varotsoslaw.gr

Δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Mistras Group, Inc.

Ο ∆ρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος είναι ο Ιδρυτής, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Physical Acoustics
Corporation (PAC) από το 1978 καθώς και του Ομίλου εταιρειών MISTRAS Group, Inc. από το 1994, που
αποτελεί “Εταιρεία Ολοκληρωμένων Λύσεων Μη-Καταστροφικών Ελέγχων (ΜΚΕ)” (Λογισμικό,
Προϊόντα, Υπηρεσίες, και Τεχνολογίες Πληροφορικής για ∆εδομένα Επιθεωρήσεων) με έδρα στο
Princeton, New Jersey των Η.Π.Α. H Mistras είναι η πρώτη, από το 2009, εισηγμένη στο χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης εταιρεία ΜΚΕ. Από το 2009 ο Όμιλος MISTRAS Group κατέστη ο αναμφισβήτητος
ηγέτης στον τομέα παροχής υπηρεσιών ΜΚΕ στις ΗΠΑ, προσφέροντας στον πελάτη προσαρμοσμένες
λύσεις, και μεγαλύτερη παραγωγικότητα στις εργασίες επιθεώρησης. Πέραν των υπηρεσιών ΜΚΕ, ο
Όμιλος σχεδιάζει και κατασκευάζει προϊόντα ΜΚΕ, ενώ παράγει και λογισμικό που χρησιμοποιείται για
“On-Line Παρακολούθηση ∆ομικής Ακεραιότητας Εγκαταστάσεων μέσω Internet” σε ∆ημόσιες και
Βιομηχανικές Υποδομές, γέφυρες κλπ.
Το 1970 αποφοίτησε 1ος στην τάξη του από το Τμήμα Science and Engineering του Fairleigh Dickinson
University με πτυχίο BSEE. Στη συνέχεια έλαβε πλήρη υποτροφία από τα περίφημα AT&T Bell Telephone
Laboratories για να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Columbia University ως
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υποψήφιος ∆ιδάκτωρ. Το 1972, έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο MSEE και το1976 ανακηρύχθηκε
∆ιδάκτωρ (Ph.D.) από το Columbia University School of Engineering. Το 1975 έλαβε επίσης Masters in
Philosophy από το Columbia University.
Την περίοδο 1970 - 1978, εργάστηκε στην AT&T σε τεχνικές και διοικητικές θέσεις στα εργαστήρια Bell
Telephone Laboratories των ΗΠΑ, στον τομέα των ΜΚΕ. Ξεκίνησε αρχικά ως ερευνητής και εξελίχθηκε
σε Προϊστάμενο Τμήματος, επιβλέπων τις εργασίες διδακτορικών επιστημόνων. Είναι κάτοχος άνω των
15 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έχει συγγράψει πάνω από 100 τεχνικές δημοσιεύσεις με αξιολόγηση
(peer-reviewed).
Το 1978, ο ∆ρ. Βαχαβιώλος ίδρυσε την PAC η οποία με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε στη
μεγαλύτερη εταιρεία Ακουστικής Εκπομπής στον κόσμο με μερίδιο άνω του 85% της παγκόσμιας αγοράς
και με εφαρμογές για την περιβαλλοντική ασφάλεια πετροχημικών βιομηχανιών, εκτίμηση γήρανσης
αεροσκαφών, παράταση λειτουργίας σταθμών παραγωγής ενέργειας, “on-line” παρακολούθηση
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, υπεράκτιες πλατφόρμες, γέφυρες κλπ. Η εταιρεία έχει γραφεία σε όλο
τον κόσμο και την Αθήνα όπου απασχολεί 20 εργαζομένους.
Ο ∆ρ. Βαχαβιώλος είναι εκλεγμένος “Fellow” της IEEE, της Αμερικανικής Εταιρείας ΜΚΕ (ASNT) και της
Ομάδας Εργασίας Ακουστικής Εκπομπής (AEWG). Είναι εκλεγμένο μέλος της Ακαδημίας Επιστημών Νέας
Υόρκης, της ASTM και άλλων επιστημονικών φορέων.
Το 1989 εξελέγη γραμματέας της ASNT και το 1993 Πρόεδρος. Το 1994, κατά τη διάρκεια του
Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου ΜΚΕ (ECND) στη Νίκαια, εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής (PGPC)
της ∆ιεθνούς Επιτροπής ΜΚΕ (ICNDT) εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ. Επανεξελέγη Συμπρόεδρος της ίδιας
Επιτροπής το 1996 κατά τη διάρκεια των εργασιών του Παγκοσμίου Συνεδρίου ΜΚΕ (WCNDT) στο Νέο
∆ελχί. Στο Μόντρεαλ το 2004 εξελέγη Δια Βίου Μέλος της ICNDT.
Ο ∆ρ. Βαχαβιώλος συνέγραψε και εξέδωσε τρία βιβλία για την Ακουστική Εκπομπή και έχει δώσει
διαλέξεις σε όλο τον κόσμο προσκεκλημένος Εθνικών Ακαδημιών και Συνεδρίων. Ήταν Μόνιμος
Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στην ICNDT και ISO για πάνω από 15 χρόνια. Το 1998 έλαβε το Lester Honor
Award και το 2001 το Χρυσό Μετάλλιο από την ASNT. Το 2005 του απονεμήθηκε το Χρυσό
Μετάλλιο για την εργασία του στην Acoustic Emission Working Group.
Ο ∆ρ. Βαχαβιώλος έχει συστηματικά υποστηρίξει τις Ελληνικές θρησκευτικές και εθνικές θέσεις στις ΗΠΑ
και στην Ελλάδα. ∆έχτηκε με μεγάλη περηφάνια την τιμή να είναι Άρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου
της Κωνσταντινουπόλεως. Έχει, επίσης, διατελέσει Τελετάρχης της Ελληνικής παρελάσεως της 25ης
Μαρτίου στην Νέα Υόρκη το 2002 και το 2003. Έχει υπηρετήσει ως σύμβουλος τεχνικών θεμάτων
πρώην Υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Αμύνης συντηρητικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα. Το 2012,
απονεμήθηκε στον ∆ρ. Βαχαβιώλο το διεθνούς κύρους Βραβείο Ελληνικής Κληρονομιάς από το
Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο.

Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου
Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων
ΕΥΔΑΠ

Η Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο
ολοκλήρωσε τόσο τον προπτυχιακό όσο και τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών της στο Μάρκετινγκ και
τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA International). Στον τομέα της ΕΚΕ, μεταξύ άλλων έχει λάβει
πιστοποίηση ως CSR Certified Practitioner από το Institute of Environmental Management and
Assessment.
Από το 1999, η σταδιοδρομία της περιλαμβάνει κυρίως θέσεις στον τομέα της Εταιρικής Επικοινωνίας και
των ∆ημοσίων Σχέσεων. Εργάζεται στην ΕΥ∆ΑΠ από το 2003, στην αρχή ως οικονομική αναλύτρια, ενώ
το 2006 ανέλαβε για λογαριασμό του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου τη διαχείριση θεμάτων εταιρικής
επικοινωνίας, εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το ∆εκέμβριο του 2007
ανέλαβε Corporate Communications Manager με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και υλοποίηση
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στρατηγικής εταιρικής επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την Εταιρεία, ενώ το Μάιο του
2013 ανέλαβε τη ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στην ΕΥ∆ΑΠ, ως Acting Director. Τον
Φεβρουάριο του 2014 ανέλαβε τη ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων της Εταιρείας επισήμως
ως Director.
Από το Μάιο του 2007 έως το Μάρτιο του 2009 διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του MBA
International και μέλος στο Business Advisory Council του ίδιου Μεταπτυχιακού, στο οποίο συμμετέχει
έως και σήμερα.

Γεωργία Δημητροπούλου
Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης &
Σχέσεων με Τοπικές Κοινωνίες Ν. Ελλάδος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με μεταπτυχιακές σπουδές στον
τομέα της Ολικής Ποιότητας και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στον Κλάδο των Πετρελαιοειδών απασχολούμενη αρχικά στις Οικονομικές
Υπηρεσίες. Η διασφάλιση της Ποιότητας, η προαγωγή του επιπέδου Ασφάλειας και η προστασία του
Περιβάλλοντος όμως, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον της επί σειρά ετών.
Είναι πιστοποιημένη επιθεωρήτρια των προτύπων της σειράς ISO και πιστοποιημένη αξιολογήτρια του
EFQM (Business Excellence).
Με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε Συστήματα ∆ιαχείρισης καθώς και σε προγράμματα ∆ιαχείρισης
Έργων υποστηρίζει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες υλοποιούνται από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου
Ταμίας ΔΣ ΣΕΒ &
Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής
Διακυβέρνησης

Η κα Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διοίκηση εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της Επικοινωνίας, του Εμπορίου, της Βιομηχανίας και του Portfolio
Management. Το 2001 ίδρυσε την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vivodi Telecom. Είναι Πρόεδρος και
∆ιευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας γραφικών τεχνών Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ.
Παράλληλα, η κα Σοφία Κουνενάκη–Εφραίμογλου είναι Ταμίας στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και
μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια. Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού
Συμβουλίου Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, μια κοινή πρωτοβουλία της ΕΧΑΕ και του ΣΕΒ. Στο ΕΒΕΑ είναι
εκλεγμένο μέλος στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο και Υπεύθυνη για την Τουρκία στο Τμήμα ∆ιεθνών Σχέσεων.
Είναι επίσης, Αντιπρόεδρος της εταιρείας «Τεχνόπολη–Ακρόπολις Α.Ε.» (Τεχνολογικό Πάρκο) και Tαμίας
στο ∆.Σ. του ΑLBA (Athens Laboratory of Business Administration). Ακόμα, είναι Μέλος της
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής και ∆ημόσιας ∆ιακυβέρνησης του
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Mε γνήσιο ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό και
ως Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού & Επικεφαλής του
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Κέντρου Πολιτισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», η κα Κουνενάκη-Εφραίμογλου διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Είναι κάτοχος πανεπιστημιακών πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων στη Φιλοσοφία, την Ψυχολογία, τη
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και τον Προγραμματισμό Η/Υ και μιλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Η κα Σοφία
Κουνενάκη-Εφραίμογλου είναι παντρεμένη με τον κ. ∆ημήτρη Λ. Εφραίμογλου και είναι μητέρα τριών
παιδιών.

Βασίλης Καμινάρης
Partner
EY

Ο Βασίλειος Καμινάρης είναι Partner, επικεφαλής του τμήματος ελεγκτικών υπηρεσιών της EY, με
εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά τη διάρκεια της 19ούς πορείας του στο ελεγκτικό επάγγελμα, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό
ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και στο μεταλλευτικό κλάδο.
Ο κύριος Καμινάρης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ), Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής από
το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA), κάτοχος Πτυχίου στις Οικονομικές Επιστήμες και
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.

John Catsimatidis
Chairman and CEO
Red Apple Group

John Catsimatidis is the Chairman and CEO of the Red Apple Group. The Red Apple Group has holdings
in oil refining, retail petroleum products, convenience stores, supermarkets, real estate and aviation.
Catsimatdis grew up in New York City after coming to the United States as an infant with his parents
from the island of Nissiros, Greece.
Opening his first supermarket while still in college it evolved into Manhattan's largest supermarket chain,
Gristede's Supermarkets.
In the mid-1980's Catsimatidis acquired United Refining Company of Warren Pennsylvania. This refinery
provides the energy needs of Western Pennsylvania, New York and Eastern Ohio.
Mr. Catsimatidis real estate company, Red Apple Real Estate is a major developer in the New York area
and is currently developing a $500 million dollar project in Brooklyn, New York.
A certified jet pilot, Catsimatidis has been involved in the airline industry since the early 1970's.
Currently Mr. Catsimatidis’ Red Apple Aviation operates personalized, large corporate aircraft.
All tolled, Mr. Catsimatidis’ companies post annual sales of approximately $3 billion. Over 10,000
employees, John Catsimatidis is a major employer in the New York metropolitan area and upstate New
York.
John Catsimatidis' charitable interests are as varied as his business interests. Although centered in his
Hellenic roots, such as his Hellenic Scholarship Foundation and the Greek Orthodox Church in America
where he served as President of the Church Council in North America, his chartable interests cover a
broad range.
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A legendary fundraiser in New York and national politics, Catsimatidis is deeply committed to his
community and country.
Mrs. Catsimatidis, Margo, is a leading businesswoman in the advertising industry. President of MCV
advertising, Mrs. Catsimatidis is also co-publisher of the couple's Greek American newspaper, the
“Hellenic Times,” which is the largest, Greek newspaper printed in the United States. Mrs. Catsimatidis
shares duties with her husband in all of their charitable activities.
John and Margo Catsimatidis have two children, daughter Andrea John (AJ), 16 and son Yianni, 13.
The family resides on Fifth Avenue, New York City and enjoys traveling extensively.

Λένα Μαμιδάκη
Διευθύντρια Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας & ΕΚΕ
Mamidoil Jetoil Α.Ε.

Η Λένα Μαμιδάκη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το Boston University με B.Sc. σε
Business Administration και αφού εργάστηκε στο Λονδίνο για ένα σύντομο διάστημα σε ναυτιλιακή
εταιρεία, συνέχισε τις σπουδές της στο University of Reading από όπου έλαβε M.A. σε ∆ιεθνείς και
Ευρωπαϊκές Σχέσεις. Εργάστηκε στην εταιρεία ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. από το 1991 ως Assistant Manager στο
Τμήμα Μάρκετινγκ και Εξαγωγών, ενώ από το 1996 εργάζεται στην εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών
MAMIDOIL JETOIL A.E. ως ∆/ντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και από το 2009 και ως ∆/ντρια ΕΚΕ.
Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και πολύ καλά Γαλλικά, ενώ έχει βασικές γνώσεις Ισπανικών. Εχει λάβει
πιστοποίηση από το 2009 ως CSR Practitioner από το IEMA (Institute of Environmental Management and
Assessment). Είναι μέλος του ∆.Σ. της MAMIDOIL JETOIL A.E. και της ΕΡΜΗΣ Α.Ε. Από το Μάιο του
2006 είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, ενώ από το Μάιο του 2013 είναι μέλος του ∆Σ του
Ινστιτούτου Εταιρικής Υπευθυνότητας. Είναι παντρεμένη και έχει μία κόρη.

Πέτρος Μαχάς
Ιδρυτής & Διαχειριστής Εταίρος
Machas & Partners

Ο Πέτρος Μαχάς είναι ο ιδρυτής και ∆ιαχειριστής Εταίρος της ∆ικηγορικής Εταιρείας «Μαχάς &
Συνεργάτες».
Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το 1998, μέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σπούδασε
Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M. hons)
από το Πανεπιστήμιο Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Γερμανία) στη Φιλοσοφία του ∆ικαίου και
το Ποινικό ∆ίκαιο. Ο κ. Μαχάς ειδικεύεται επίσης στις διαδικασίες Εμπορικής ∆ιαιτησίας και
∆ιαμεσολάβησης (Νομική Σχολή του Harvard – PIL on Negotiations 1999 – Νon-Degree).
Έχει πολυετή δικαστηριακή εμπειρία σε σύνθετες υποθέσεις που έχει χειριστεί ενώπιον των ελληνικών
∆ικαστηρίων, καθώς επίσης και σε υποθέσεις ∆ιαιτησίας και ∆ιαμεσολάβησης, τόσο εγχώριες όσο και
διεθνείς. Παράλληλα, εκπροσωπεί και συμβουλεύει τους πελάτες του στο σχεδιασμό, τη διαπραγμάτευση
και την εκτέλεση στρατηγικών συμβάσεων και συναλλαγών.
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Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας ∆ικαίου της Trier, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και της
Ναυτιλιακής Λέσχης του Πειραιά και είναι τακτικός ομιλητής σε διεθνή συνέδρια για επενδύσεις και tax
planning.
Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Ευθύμιος Μητρόπουλος KCMG
Πρόεδρος, Ίδρυμα Μαρία Τσάκος &
Επίτιμος Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Γαλαξειδιώτης, γεννημένος και μεγαλωμένος στον Πειραιά, ο Ευθύμιος Μητρόπουλος έχει αφιερώσει όλη
του την σταδιοδρομία στην υπηρεσία της Ναυτιλίας: σαν ναυτικός, επιτελικός αξιωματικός του Λιμενικού
Σώματος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, λέκτωρ σε Ναυτικές Ακαδημίες, συγγραφεύς ναυτιλιακών
βιβλίων, Κεντρικός Λιμενάρχης Κερκύρας, διευθυντικό στέλεχος στον IMO και τελικά Γενικός Γραμματεύς
με 8ετή θητεία που έληξε το 2012. Μεταξύ 2004-2012 διετέλεσε Πρύτανης του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού
Πανεπιστημίου (Μάλμο Σουηδίας) και Πρόεδρος του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Ν. ∆ικαίου (Μάλτα). Γιά τις
υπηρεσίες του στη διεθνή Ναυτιλία έχει τιμηθεί με ανώτατες διακρίσεις από τις Κυβερνήσεις 13 χωρών.
Μεταξύ των σημερινών ασχολιών του καταλέγονται:
- Πρόεδρος του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» και Μέλος του ∆Σ της TEN,
- Chancellor του Ναυτικού Πανεπιστημίου AMET στο Chennai της Ινδίας, και
- Patron του Welfare Trust της ITF.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Αφού αποφοίτησε αριστούχος από το Κολλέγιο
Αθηνών συνέχισε τις σπουδές του στην Αμερική. Σπούδασε κοινωνικές επιστήμες στο Harvard από όπου
αποφοίτησε με την ανώτατη τιμητική διάκριση «summa cum laude» ενώ τιμήθηκε με τα έπαθλα
«Hoopes» και «Tocqueville» για την εκπόνηση της διατριβής του με θέμα την αμερικανική εξωτερική
πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Συνέχισε τις σπουδές του στο Stanford, στον τομέα των διεθνών
οικονομικών σχέσεων και τις ολοκλήρωσε στο Harvard Business School στον τομέα της διοίκησης
επιχειρήσεων.
Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, εργάστηκε επί μία δεκαετία στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. ∆ιετέλεσε οικονομικός αναλυτής στην Chase Investment Bank και σύμβουλος στην κορυφαία
εταιρία συμβούλων McKinsey and Company στο Λονδίνο. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα,
εργάστηκε ως ανώτατο στέλεχος επενδύσεων στην Alpha Ventures της Alpha Bank και στη συνέχεια
μετακινήθηκε στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. ∆ιατέλεσε για τρία χρόνια ∆ιευθύνων
Σύμβουλος της Εθνικής Επιχειρηματικών Συμμετοχών, την οποία και ανέδειξε σε κορυφαία εταιρεία στην
Ελληνική και Βαλκανική αγορά του private equity και του venture capital. Η Εθνική Επιχειρηματικών
Συμμετοχών χρηματοδότησε πολλές γρήγορα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με ίδια κεφάλαια,
δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις απασχόλησης. Για την επαγγελματική του δραστηριότητα έχει λάβει
τιμητικές διακρίσεις, με σημαντικότερη την βράβευσή του το 2003 από το World Economic Forum ως
“Global Leader for Tomorrow”.
Στις εκλογές του 2004 και του 2007 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης βουλευτής με τη Νέα
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∆ημοκρατία στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, τη Β΄ Αθηνών, ενώ στις εκλογές του 2009
εξελέγη για τρίτη φορά. Στις εκλογές του Μαΐου 2012 εξελέγη για μία ακόμη φορά πρώτος στη Β'
Αθηνών, ενώ ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του Ιουνίου 2012.
Στη Βουλή των Ελλήνων έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και στις
Επιτροπές Οικονομικών, Παραγωγής και Εμπορίου, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών και Άμυνας
ενώ διετέλεσε για δύο χρόνια Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
Έως τις εκλογές του 2012 ήταν Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Νέας ∆ημοκρατίας. Έχει
επισκεφθεί πολλές περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της χώρας, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες
συνέδρια για το περιβάλλον στην Ελλάδα και το εξωτερικό μεταξύ αυτών στις διεθνείς διασκέψεις του
ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Μπαλί, το Πόζναν, το Κανκούν και την Κοπεγχάγη.
Στις 24 Ιουνίου 2013 ορίστηκε Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά και έχει εκδώσει το βιβλίο «Οι Συμπληγάδες της Εξωτερικής
Πολιτικής».
Έχει τρία παιδιά, τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο και τη ∆άφνη.

Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
&
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος γεννήθηκε το 1960, και σπούδασε Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες στο
Πανεπιστήμιο του Essex της Μ. Βρετανίας, ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of
Economics & Political Science σε θέματα οικονομικών εφαρμογών.
Από το Μάρτιο του 2012 είναι Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, και από το
2006 Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (θέση στην οποία επανεξελέγη
το ∆εκέμβριο του 2011).
Από το 1988 είναι Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος της βιομηχανικής – εξαγωγικής εταιρείας SWAN
Α.Ε. που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής.
Από το 1993 ως το 2005 ήταν εκλεγμένο μέλος του ∆.Σ. του ΕΒΕΑ, στο οποίο, την περίοδο 1998 –
2002, κατείχε τη θέση του Οικονομικού Επόπτη.
Το 2002 εξελέγη μέλος του ∆.Σ. του Αραβοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και το 2004
Αντιπρόεδρός του, ενώ το 2003 εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής.
Το 2004 – 2005 διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Το 2005 – 2006 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών.
Το 2007 εξελέγη μέλος του ∆.Σ. της ∆ΕΗ.
Το 2009 εξελέγη μέλος ∆Σ του ΟΤΕ.
Το 2012 εξελέγη μέλος του ∆.Σ. της εταιρείας ASTIR PALACE Α.Ε. και του ∆.Σ. της εταιρείας ∆ιεθνής
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.
Τον Οκτώβριο 2013 εξελέγη Αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων.
Τον Νοέμβριο 2013 εξελέγη Πρόεδρος της Ένωσης Βαλκανικών Εμπορικών και Βιομηχανικών
Επιμελητηρίων.
Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι έγγαμος με τέσσερα παιδιά και μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.
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Νίκος Μπορνόζης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Capital Link

Από το 1995 ο Νίκος Μπορνόζης είναι ο ιδρυτής, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Capital Link,
ενός ∆ιεθνούς Ομίλου Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοοικονομικών Συμβουλών. Η Capital Link
συνεργάζεται με εισηγμένες και μη εταιρείες που αποσκοπούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε Επενδυτές
στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο και την Αθήνα, η
Capital Link κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων για Εισηγμένες Ναυτιλιακές
εταιρίες, για Αμερικανικά Εμπορεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Closed End Funds) και ∆ιαπραγματεύσιμα
Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) καθώς και για ∆ιεθνείς εταιρείες που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε
Αμερικανούς και Ευρωπαίους επενδυτές. Η Capital Link δραστηριοποιείται επίσης στην διοργάνωση
επενδυτικών συνεδρίων στην Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Αθήνα.
Πέραν της Capital Link, ίδρυσε και διοίκησε την εταιρεία Alexander Capital L.P. μια αμερικάνικη
χρηματιστηριακή εταιρία με δραστηριότητες στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής καθώς και της
διαμεσολάβησης στο χρηματιστηριακό χώρο. Η Alexander Capital δραστηριοποιήθηκε στην Βόρεια
Αμερική κάνοντας δουλειές με την Ελληνική, Αιγυπτιακή και Ρωσική αγορά. Στα τέλη του 2003, η
Alexander Capital επωλήθη σε αμερικανούς επενδυτές που εκπροσωπούσαν ρωσικά συμφέροντα.
Μεταξύ 1998 και 2002, ίδρυσε επίσης την εταιρεία Alexander Asset Management Inc., η οποία
διαχειριζόταν χαρτοφυλάκια επενδύσεων στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά, εκ μέρους αμερικανών
επενδυτών.
Πριν την Capital Link (1988-1995), υπήρξε Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος της C.C.F. International
Finance Corp (C.C.F. I.F.C.), Αμερικάνικης χρηματιστηριακής θυγατρικής της Credit Commercial de
France, τώρα μέρος της HSBC. Κατά την περίοδο (1982-1984 ) εργάστηκε στο ∆ιεθνές Τμήμα της
Bankers Trust Company στη Νέα Υόρκη και έπειτα (1985-1987) στη Commercial Banking operation of
CCF στη New York με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των εταιρειών της Wall Street και τις ναυτιλιακές
εταιρίες.
Ο Νίκος Μπορνόζης είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο του Harvard
Business School (MBA 1982) και πτυχίο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1979) με
εξειδίκευση στην Εμπορική και Εταιρική Νομοθεσία.
Επί μια δωδεκαετία, διατέλεσε Lecturer in International Banking and Finance στο City University
Business School στο Λονδίνο (Department of Shipping, Trade and Finance). Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος
της Investment Management Committee του Harvard Business School Club of New York.. Είναι μέλος
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Atlantic Bank of New York, μέχρι πρόσφατα θυγατρικής της Εθνικής
Τραπέζης στην Αμερική, και πολλών άλλων Οργανισμών.
Ο κ. Μπορνόζης διαθέτει άριστο επίπεδο επικοινωνίας σε αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά και γερμανικά.
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Βίβιαν Μπουζάλη
Διευθύντρια Επικοινωνίας
Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Η κα Βίβιαν Μπουζάλη κατέχει, τα τελευταία 4 χρόνια, τη θέση της ∆ιευθύντριας Επικοινωνίας του
Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, όντας υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής
στρατηγικής του Ομίλου και των θυγατρικών του.
Μεταξύ 2007 και 2009, η κα Μπουζάλη διετέλεσε βουλευτής Καστοριάς με το κόμμα της Νέας
∆ημοκρατίας. Νωρίτερα είχε εργαστεί ως Σύμβουλος ∆ιοίκησης σε θέματα Στρατηγικής ∆ικτύων,
Marketing, Εταιρικής Προβολής και Επικοινωνίας του Ομίλου ΕΛΤΑ και ως Γενική ∆ιευθύντρια και
Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Συμβούλων Human Capital Improvement. Ξεκίνησε την επαγγελματική της
πορεία στην Ελλάδα το 1997, αναλαμβάνοντας τη θέση της ∆ιοικητικής ∆ιευθύντριας & ∆ιευθύντριας
Ανάπτυξης Ξένων Αγορών στο New York College της Αθήνας, αφού υπηρέτησε δύο χρόνια ως Βοηθός
Ψυχολόγος, Ψυχολόγος και Σύμβουλος στα Loyola University και Harvard University.
Η κα Μπουζάλη είναι πτυχιούχος ψυχολογίας του Loyola University of Chicago και κατέχει μεταπτυχιακό
δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία από το Harvard University και στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από
το Louisville University.
Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1970, είναι παντρεμένη και έχει μία κόρη.

Κατερίνα Παναγοπούλου
Εθνική Πρέσβυς της Ελλάδος στο Συμβούλιο της
Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ
Αγωνίζεσθαι & Πρόεδρος του Πανελληνίου
Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Φοίτησε στην Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης και στο Πανεπιστήμιο Paul
Valery στο Montpellier Γαλλίας, στο τμήμα γλωσσών.
Είναι παντρεμένη με τον Πατριάρχη της Ελληνικής Ναυτιλίας Εφοπλιστή Περικλή Σ. Παναγόπουλο,
επίτιμο πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών Επιβατηγού Ναυτιλίας και πρόεδρο της Magna
Marine. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις για πολλά χρόνια υπήρξαν χορηγοί ενός σημαντικού αριθμού
Ελλήνων πρωταθλητών του στίβου. Είναι μητέρα ενός γιου και κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα.
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά, εργάσθηκε στον Τουρισμό, ασχολήθηκε με το εμπόριο και υπήρξε
για πολλά χρόνια επιτυχημένη επιχειρηματίας. Είναι:
•
Πρέσβυς της Ελλάδος, στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το
Ευ Αγωνίζεσθαι (Fair Play) από το 1998, διαπιστευμένη από το Υπουργείο Πολισμού.
•
Mέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ∆ιεθνούς Επιτροπής του Ευ Αγωνίζεσθαι
(International Committee for Fair Play) από το 2005.
•
Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».
•
Μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής.
•
Επίτιμο μέλος του Ευρο-Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών (Euro American Women’s
Council).
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•
•
•
•
•
•
•
•
Υπήρξε:
•
•
•

Επίτιμο μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Φίλων Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Επίτιμο μέλος της Βυρωνικής Εταιρείας.
Επίτιμο μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Pierre de Coubertin.
Μέλος του Συλλόγου Φίλων της Αντικαρκινικής Εταιρίας.
Μέλος του Συλλόγου «ΕΛΠΙ∆Α».
Μέλος του Συλλόγου «ΕΛΕΠΑΠ».
Μέλος του Συλλόγου «ΧΑΡΑ» και
Μέλος του Ομίλου ΦΙΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.

Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.
Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας.

Ως Πρέσβυς της Ελλάδος, στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ
Αγωνίζεσθαι (Fair Play), από το 1998 διαπιστευμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού, εκτελεί τα καθήκοντά
της, αποκλειστικά σε εθελοντική βάση. Συμμετέχει σε πλήθος διεθνών συνεδρίων, με ομιλίες, διαλέξεις
και παρεμβάσεις, που διοργανώνονται από οργανισμούς όπως:
•
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
•
∆ιεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.
•
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.
•
∆ιεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή.
•
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (United Nations).
•
UNESCO.
•
∆ιεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία.
•
Συμβούλιο της Ευρώπης.
•
∆ιεθνές Συμβούλιο Αθλητισμού των Ενόπλων ∆υνάμεων (CISM).
•
Ομοσπονδίες.
•
Αθλητικά Σωματεία.
•
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
•
Συλλόγους και Σωματεία.
Ως Πρέσβυς της Ελλάδος, στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ
Αγωνίζεσθαι (Fair Play) της έχουν απονεμηθεί πλήθος βραβείων και τιμητικών διακρίσεων. Μεταξύ άλλων
τα κάτωθι:
•
1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο της ∆ιεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής «Γυναίκα & Αθλητισμός»
2012. (Φεβρουάριος 2012).
•
Γυναίκα της Χρονιάς. ∆ήμος Πειραιά. (Μάρτιος 2007)
•
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φίλων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ιούλιος 2004).
•
AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association). Hellas District 25, Hellas –
Cyprus. (Μάιος 2003).
•
Βραβείο ΩΠΙΣ. Τιμητική ∆ιάκριση, ως αναγνώριση της εθελοντικής της προσφοράς στην
κοινωνία και στον Ελληνισμό.
•
∆ιεθνές Συμβούλιο του Παγκόσμιου Αθλητισμού των Ενόπλων ∆υνάμεων (CISM). (Μάιος
2003).
•
Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως του Μεσολλογίου. (Μάιος 2001).
•
XENIA. Τιμητική ∆ιάκριση. (Ιανουάριος 2001).
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Παναγιώτης Παπαδημητρίου
Διευθυντής Εταιρικής Ποιότητας
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Ο Πάκης Παπαδημητρίου εργάζεται στο χώρο της Ποιότητας από το 1995. Η σταδιοδρομία του ξεκίνησε
από το χώρο των κατασκευών και της βιομηχανίας αλουμινίου όπου εργάστηκε σε θέματα διαχείρισης
ποιότητας. Από το 1999 εργάζεται στον ∆ιεθνή Αερολιμένα Αθηνών με αντικείμενο την ανάπτυξη και
εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, ∆ιεργασιών & Εγγράφων, και Εταιρικής
Υπευθυνότητας. Σήμερα κατέχει τη θέση του ∆ιευθυντή Εταιρικής Ποιότητας.
Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός με Μεταπτυχιακό Μηχανικού Παραγωγής και ∆ιοίκησης, απόφοιτος του
University of Illinois at Chicago, ΗΠΑ. Είναι μέλος του ∆Σ του Ελληνικού ∆ικτύου για την ΕΚΕ και της
∆ιοικούσας Επιτροπής του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων ΕΕ∆Ε.

Λένα Σαρικάκη
Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
ΔΕΗ Α.Ε.

Η Λένα Σαρικάκη είναι κάτοχος πτυχίου του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών (1981), απόφοιτος του Κέντρου Μετάφρασης και ∆ιερμηνείας (ΚΕ.ΜΕ.∆Ι.) (1983) και του
Henley Management College (UK) (1994), με ειδίκευση στο Στρατηγικό Management.
Έχει εργαστεί οκτώ χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση και ένα χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως
διερμηνέας.
Τα τελευταία 28
χρόνια εργάζεται στη ∆ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (∆ΕΗ Α.Ε.), αρχικά ως
στέλεχος του Κλιμακίου Μεταφραστικού, στη συνέχεια της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης (Τομεάρχης
Λειτουργικών Ρυθμίσεων) και τέλος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης
(Τομεάρχης Υποστήριξης της Γενικής ∆ιευθύντριας).
Από τον Ιούνιο του 2010 προΐσταται του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ∆ιεύθυνσης
Στρατηγικής.
Μιλάει άπταιστα Αγγλικά & Γαλλικά και καλά Ισπανικά.
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Μιλτιάδης Σταθόπουλος
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών &
Εταιρικής Διακυβέρνησης
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Ο Μιλτιάδης Σταθόπουλος ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής Νομικών Υπηρεσιών στην Εθνική Τράπεζα το
Φεβρουάριο του 2010, ενώ τον Ιούλιο του 2012 ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας και παρίσταται στις
συνεδριάσεις του ∆.Σ. ως νομικός παραστάτης.
Επιπλέον, είναι μέλος της Νομικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ιδρυτικό μέλος της
εταιρίας Τραπεζικού και Χρηματιστηριακού ∆ικαίου και μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου αυτής,
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και της Bankassurance και
συμμετέχει στο Νομικό Συμβούλιο, σε όλες τις Επιτροπές του ∆.Σ. (Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και
Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου ∆υναμικού και Αμοιβών, ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Ελέγχου)
καθώς και στις Επιτροπές Πιστοδοτήσεων και στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
Από το 1998 έως το 2010 διετέλεσε ∆ιευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας. Το 1995
ανέλαβε ∆ιευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της τέως Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος έως τη
συγχώνευσή της με την Εθνική Τράπεζα το 1998. ∆ιετέλεσε για πολλά χρόνια Αντιπρόεδρος και μέλος
του ∆.Σ. της χρηματιστηριακής εταιρείας ∆ΕΛΦΟΙ (θυγατρική της τέως ΕΚΤΕ). Είναι ∆ικηγόρος Αθηνών
από το 1970, ενώ γνωμοδοτήσεις και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα νομικά περιοδικά.
Ο Μ. Σταθόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Γιώργος Τσαπρούνης
Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων
WIND Ελλάς

Ο Γιώργος Τσαπρούνης διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας στον οποίο εργάζεται τα
τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Ξεκίνησε την επαγγελματική του εμπειρία το 1991 ως σύμβουλος
επικοινωνίας αυστραλιανών εταιρειών. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1994, ανέλαβε καθήκοντα project
manager στην εταιρεία Almo International. Στη συνέχεια, μετακινήθηκε στο Καζίνο Αιγαίου στη θέση
του διευθυντή μάρκετινγκ. Τον ∆εκέμβριο του 2000 προσελήφθη στη STET Hellas ως sponsorship
manager και τον Ιανουάριο του 2003 ανέλαβε καθήκοντα ∆ιευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας, ενώ το
2007 προήχθη στη θέση του Ανώτερου ∆ιευθυντή Εταιρικών Σχέσεων την οποία κατέχει μέχρι και
σήμερα.
Ο Γιώργος Τσαπρούνης είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου RMIT της Αυστραλίας στους τομείς
Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
από το Hawthorn Institute of Education. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα και έχει δύο παιδιά.

Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας | www.CSRinGreece.gr

ειδήσεις.
Συνεχή πληροφόρηση
www.thenationalhera σθένος
ld.com www.ekirikas.com

E

NA

LD

προβολή.

TH

ιστορία

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...
Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ»
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ...

T IO

E
NAL H

RA

www.ekirikas.com
Για πληροφορίες επικοινωνήστε:

UPDATED NEWS

| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

| TEXNΟΛΟΓΙΑ

| LIFESTYLE

ΠΡΟΦΙΛ ΧΟΡΗΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4th Capital Link CSR in Greece Forum 2014

O «Εθνικός Κήρυξ», η καθημερινή μας ελληνόφωνη εφημερίδα, υπηρετεί
την ελληνοαμερικανική κοινότητα ασταμάτητα από το 1915. Σήμερα, ο
«Εθνικός Κήρυξ» έχει κυκλοφορία πάνω από 40,000 φύλλα καθημερινά. Από
αυτά, τα 22,000 διανέμονται κατ’ οίκον και άλλα 12,000 ταχυδρομούνται σε
όλη την Αμερική. Ο «Εθνικός Κήρυξ» επίσης υπάρχει σε πάνω από 1,000
περίπτερα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ.
Η «The National Herald», η εβδομαδιαία μας αγγλόφωνη έκδοση, έχει κυκλοφορία 25,000
φύλλων. Από αυτά τα 15,000 διανέμονται κατ’ οίκον.
Οι δύο ιστοσελίδες μας (Ελληνική και Αγγλική) έχουν περίπου 20,000 επισκεψιμότητα κάθε
μήνα, η οποία αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό άνω του 25%. Οι δύο ιστοσελίδες είναι
συνδρομητικές.
Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας: www.thenationalherald.com & www.ekirikas.com

Το econews.gr είναι το σημαντικότερο portal
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού
στο ελληνικό διαδίκτυο. Με πολυετή παρουσία που
χρονολογείται από το 2004, πρόκειται για τον μεγαλύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας
εξειδικευμένο διαδικτυακό τόπο ενημέρωσης στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας
και της οικολογίας.
Η θεματολογία του econews εκτείνεται σε 18 ενότητες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
ενημέρωσης: ενέργεια, φύση, υποβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος, ανακύκλωση,
περιβαλλοντική πολιτική στη χώρα μας και το εξωτερικό, κλιματική αλλαγή, επιστήμη και
«πράσινες» τεχνολογίες, φιλοζωία κ.ά.
Επίσης παρέχεται ενημέρωση για δράσεις και εκδηλώσεις περιβαλλοντικού, οικολογικού
ενδιαφέροντος, αειφόρου ανάπτυξης, βιώσιμης επιχειρηματικότητας και ΕΚΕ.
Επιπλέον, συμμετέχουμε ως χορηγοί επικοινωνίας σε εκδηλώσεις και δράσεις με οικολογικού,
περιβάλλοντικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος.
To econews απευθύνεται σε μια ευρεία διαδικτυακή κοινότητα που περιλαμβάνει πολίτες
ευαισθητοποιημένους σε θέματα οικολογίας, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνικά
υπεύθυνες επιχειρήσεις και ανθρώπους που αναζητούν έγκυρη, αδέσμευτη και
«περιβαλλοντικά καθαρή» ενημέρωση στο ίντερνετ.
Το EMEAgr (http://www.emea.gr) είναι ένα πρωτοποριακό
επιχειρηματικό portal που καλύπτει την Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή και την Αφρική, με έμφαση στις αγορές όπου
δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας νέους
δρόμους για την επιχειρηματική και οικονομική ειδησεογραφική πραγματικότητα. Ταυτόχρονα
με τις μεγάλες, καθιερωμένες επιχειρήσεις και την οικονομική επικαιρότητα, το EMEAgr
επικεντρώνεται στην νέα και στην νεανική επιχειρηματικότητα και στην τεχνολογική
καινοτομία της χώρας.
Υποστηρίζοντας εμπράκτως τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, το EMEAgr
αποτελεί το πρώτο ανθρακικά ουδέτερο επιχειρηματικό portal στην Ελλάδα, μέσω της
καινοτόμου διαδικασίας υπολογισμού και ανθρακικής ουδετεροποίησης του ιστοχώρου του
CO2 NEUTRALSEAL. Παράλληλα, προβάλλει τις καλύτερες πρακτικές CSR και βιώσιμης
ανάπτυξης των ελληνικών εταιρειών, μέσω ειδικής στήλης και αφιερωμάτων.
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Η Καθημερινή ιδρύθηκε το 1919 και είναι μία από
τις πιο ιστορικές εφημερίδες στην Ελλάδα. Από
την αρχή έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις
πολιτικές και οικονομικές υποθέσεις της Ελλάδας.
Ως πολιτική και οικονομική εφημερίδα, Η Καθημερινή καλύπτει τις εγχώριες και τις διεθνείς
ειδήσεις, έχοντας συνάψει επιτυχημένες συνεργασίες με εκδόσεις όπως τους New York Times
και την International Herald Tribune. Η Καθημερινή επιπροσθέτως διατηρεί μακροχρόνιες
συνεργασίες με επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης, όπως την The Guardian, The Observer
και το The Economist.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Το μοναδικό οικονομικό περιοδικό που κυκλοφορεί
αδιάλειπτα στην Ελλάδα εδώ και 80 χρόνια, η Οικονομική
Επιθεώρηση από το 1976 διαθέτει την αποκλειστικότητα
στην Ελλάδα δημοσίευσης άρθρων του The Economist για τον περιοδικό Τύπο.
BUSINESS FILE
Κυκλοφορεί από το 1991 στα αγγλικά με αναλύσεις για την ελληνική οικονομία και πολιτική.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οι εκδοτικές μας δραστηριότητες δίνουν έμφαση στην σύγχρονη ελληνική οικονομία, την
επιχειρηματικότητα και τον ελληνικό πολιτισμό.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο του economia BUSINESS TANK διοργανώνουμε συνέδρια και ημερίδες με
αντικείμενο επίκαιρα οικονομικά και κοινωνικά θέματα.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο economia Φοιτητικός ∆ιαγωνισμός διοργανώνεται εδώ και 20 χρόνια με απόλυτη επιτυχία
και με στόχο να ακουστεί η φωνή της νέας γενιάς σε ό,τι αφορά τις οικονομικές εξελίξεις στη
χώρα και να ενισχυθεί η επικοινωνία των φοιτητών με τις επιχειρήσεις.
ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΒΟΛΙΝΗ
Ένα από τα σημαντικότερα αρχεία για την οικονομική ιστορία της Ελλάδας, πηγή έρευνας για
μελετητές και ιστορικούς της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Η ενότητα του Αρχείου
(Σειρά) Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν μεταφέρθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2012
στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.
Στοιχεία επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση: Βλαχάβα 6-8, Αθήνα 105 51
Τηλέφωνο: 210-3314714, marketing@economia.gr
www.economia.gr | www.facebook.com/economiagroup
http://twitter.com/EconomiaGroup | www.youtube.com/economiagr
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Το πρώτο ελληνικό ψηφιακό Περίπτερο - Βιβλιοπωλείο
ήρθε.
Εφημερίδες, Περιοδικά και Βιβλία για τον Υπολογιστή,
το Κινητό & το Tablet! Χιλιάδες τίτλοι εφημερίδων περιοδικών και βιβλίων γίνονται
προσβάσιμοι από τον Υπολογιστή, το Notebook, το Κινητό ή το Tablet σας.

Μέσω του ReadPoint.gr μπορείτε να έχετε μαζί σας τα αγαπημένα σας έντυπα ανά πάσα
στιγμή, στο σπίτι, στο γραφείο, την παραλία ή στο τρένο, δημιουργώντας τη δική σας
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.
Το Readpoint δίνει λύσειςς στις νέες ανάγκες του σύγχρονου αναγνώστη. Φέρνει την
τεχνολογία ένα βήμα πιο κοντά στην έως τώρα έντυπη πραγματικότητα.
Το ReadPoint.gr Είναι οικονομικό, Οικολογικό αλλά και Πρακτικό.
•Τα έντυπα στοιχίζουν μέχρι και 70% φτηνότερα από ότι στα καταστήματα
•∆εν υπάρχει χρήση χαρτιού Μπορείτε να αρχειοθετήσετε και να μεταφέρετε τις εφημερίδες,
τα περιοδικά και τα βιβλία σας και να τα διαβάσετε offline χωρίς να απαιτείται δίκτυο internet.
•Με χιλιάδες από τους καλύτερους ψηφιακούς τίτλους, το ReadPoint και οι εφαρμογές του
αποτελούν μια επανάσταση στην ανάγνωση.
Ποιοι είμαστε:
Το πρώτο Ελληνικό Ψηφιακό Περίπτερο & Βιβλιοπωλείο, που δημιούργησε πριν από 5 χρόνια
η Planet Interctive, μετονομάστηκε σε ReadPoint, ανανεώθηκε και προσφέρει ακόμη
περισσότερες υπηρεσίες και χιλιάδες τίτλους σε Εφημερίδες, Περιοδικά και Βιβλία για τον
Υπολογιστή, το Κινητό και το Tablet!
To 2007 μια Ελληνική εταιρεία, η Planet Interactive δημιούργησε το e-na newsstand με στόχο
τη διανομή εντύπων σε ψηφιακή μορφή επιτυγχάνοντας να προσελκύσει εκατοντάδες
εκδότες, χιλιάδες τίτλους και χιλιάδες συνδρομητές. Σήμερα, 5 χρόνια μετά, το e-na
μετονομάζεται σε ReadPoint, ανανεώνεται, εξελίσσεται, επενδύει και συνεχίζει την προσπάθεια
να πρωταγωνιστήσει στη διεθνή αγορά.
Σε μια αγορά, των ψηφιακών εντύπων και εκδόσεων, που μεγεθύνεται με ταχύτατους
ρυθμούς το ReadPoint είναι από τα λίγα, σε παγκόσμιο επίπεδο, που προσφέρει ταυτόχρονα
Εφημερίδες, Περιοδικά και Βιβλία, τα οποία είναι διαθέσιμα σε Υπολογιστές, σε iPhones και σε
Tablets.
www.readpoint.gr | www.facebook.com/ReadPoint

Η εταιρία Premium AE είναι μια σύγχρονη επιχείρηση
στον χώρο των media. Απασχολεί εξειδικευμένους
δημοσιογράφους, αναλυτές, και ειδικούς στο χώρο της
επικοινωνίας, και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
"προστιθέμενης αξίας" προς τις επιχειρήσεις. Στο portfolio της ανήκουν διακεκριμένα
διαδικτυακά κι έντυπα «Μέσα» στο χώρο της ειδησεογραφικής και πολιτιστικής ενημέρωσης.
( Reporter.gr, Monopoli.gr, Mamamia.gr, Reporter Mag
a azine, Oikonomika & Nautiliaka Nea.)
Το Reporter.gr ιδρύθηκε το 1999 και είναι το πρώτο διαδικτυακό πρακτορείο οικονομικών
ειδήσεων στην Ελλάδα. Εξελίχτηκε στο πλέον αξιόπιστο portal οικονομικής και πολιτικής
πληροφόρησης και παρέμβασης.
∆ιακρίνεται για την εγκυρότητα, την πληρότητα των ειδήσεων και τα αναλυτικά άρθρα του.
∆ιαθέτει σύγχρονα εργαλεία χρηματιστηριακής παρακολούθησης και online ενημέρωσης
Μετρά πάνω από ένα εκατομμύριο αφοσιωμένους αναγνώστες το μήνα, που ενημερώνονται
καθημερινά σε πραγματικό χρόνο για την Οικονομία, την Πολιτική, τα Χρηματιστήρια και τις
Επιχειρήσεις.
Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας | www.CSRinGreece.gr
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Επιπλέον η Premium ΑΕ, λειτουργώντας ως πρακτορείο ειδήσεων, τροφοδοτεί media
επιχειρήσεις με δημοσιογραφικό και χρηστικό περιεχόμενο, το οποίο εφαρμόζεται
ιστοσελίδες, έντυπα, υπηρεσίες σε δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κ.α.
περιεχόμενο παράγεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης από
ομάδα εξειδικευμένων δημοσιογράφων, και ανανεώνεται καθημερινά.
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Το sofokleousin.gr
είναι συνώνυμο της
έγκυρης
ηλεκτρονικής
οικονομικής
και
επιχειρηματικής ενημέρωσης. Η πρώτη εμφάνισή
του στο διαδίκτυο έγινε το 2007 και ήταν μία
καινοτόμος προσπάθεια στον τομέα της ηλεκτρονικής ενημέρωσης.
Το sofokleousin.gr καλύπτει το κενό που υπάρχει στη Real Time χρηματιστηριακή και
οικονομική πληροφόρηση με άποψη.
Παράλληλα το Sofokleousin.gr είναι το μόνο οικονομικό portal του οποίου οι ειδήσεις
τροφοδοτούνται σε όλα τα προγράμματα χρηματιστηριακής παρακολούθησης στην ελληνική
αγορά.
Ταυτόχρονα οι ειδήσεις του Sofokleousin.gr διαχέονται στο διαδίκτυο μέσω των κοινωνικών
Facebook, twitter και Linkedin, ενώ αποστέλλονται καθημερινά newsletters σε πάνω από
29,000 ταχτοποιημένους αποδέκτες.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του sofokleousin.gr είναι το ανθρώπινο δυναμικό του,
καθώς επικεφαλής της δημοσιογραφικής ομάδας είναι οι Μπάμπης και Βαγγέλης Νιάκας
δημιουργοί της εφημερίδας «Χρηματιστήριο», ενώ είναι το μόνο site με πιστοποιημένους
αναλυτές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η πολυετής πείρα και η αναμφισβήτητη υπεροχή εξασφαλίζουν την αποδοχή του site από
ανθρώπους που εκτός από οικονομική επιφάνεια διαθέτουν επιρροή και γνώση.
Το WORLDGR είναι ένα καινοτόμο, υψηλής αισθητικής e-magazine
ολοκληρωμένης, ποικίλης και σφαιρικής ύλης. Προσφέρει αξιόπιστη,
interactive ενημέρωση, δημοφιλή νέα και ποιοτική ψυχαγωγία. Προάγει
τη νέα επιχειρηματικότητα, υποστηρίζει τις τέχνες και τον πολιτισμό και
αναδεικνύει θέματα που προβάλουν τους Ελληνες και την Ελλάδα.
Είναι εύχρηστο, με δύο ενότητες, για την πολιτική, την οικονομία και την
επιχειρηματική δράση αφ ́ενός και το lifestyle αφ ́ετέρου. Οι επιμέρους κατηγορίες της κάθε
ενότητας καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερόντων που περιλαμβάνει από τουρισμό,
πολιτισμό και διεθνή ζητήματα, μέχρι υγεία, μόδα και μουσική.
Η ενημέρωση στο WORLDGR αφορά όλους τους Έλληνες - νέους επιστήμονες και
επιχειρηματίες, επαγγελματίες που διαμορφώνουν προοπτικές και αναζητούν ευκαιρίες στην
αλλοδαπή, φοιτητές, ενεργούς πολίτες και κατοίκους του εξωτερικού που θέλουν να
διατηρήσουν την επαφή τους με την Ελλάδα.
Αποκτήστε το WORLDGR με download στο https://itunes.apple.com/gr/app/id799352619 από
το iPad σας στο App Store και απολαύστε το περιεχόμενό του! Το περιοδικό κυκλοφορεί ανά
μήνα, με διαρκή updates και breaking news.
Με το WORLDGR η Ελλάδα των σημαντικών γεγονότων, η Ελλάδα της προοπτικής, του
πολιτισμού, της εξωστρέφειας, η Ελλάδα των νέων ιδεών αλλά και της ευζωίας , είναι στα
χέρια σας!

Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας | www.CSRinGreece.gr

Η Μαρία Φιλοπούλου, η διάσημη Ελληνίδα ζωγράφος, γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική
στο Παρίσι, στην “Ecole Nationale Supιrieure des Beaux-Arts” με δάσκαλο τον Leonardo Cremonini, κατά την
περίοδο 1984-1988. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια σχολή με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης,
κατά την περίοδο 1988-89 (λιθογραφία με δάσκαλο τον Αbraham Hadad). Έργα της βρίσκονται στην Εθνική
Πινακοθήκη της Αθήνας, στη Βουλή των Ελλήνων και σε ιδιωτικά μουσεία και συλλογές στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
www.mariafilopoulou.com

Κέντρο Τεχνογνωσίας ΕΚΕ
...η γέφυρα μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου & της κοινωνίας

Συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης για την ΕΚΕ
Προφίλ εταιριών με δράσεις ΕΚΕ στην Ελλάδα
Προβολή αναγκών ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα
Νέα, δελτία τύπου & εκδηλώσεις
Έρευνες & Μελέτες γύρω από την ΕΚΕ παγκοσμίως
Κοινωνικοί Απολογισμοί
www.CSRinGreece.com
Κέντρο Τεχνογνωσίας ΕΚΕ
Γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων & της Κοινωνίας

Athens Tel. +30 2106109800 - New York Tel. +1 212 661-7566 - London Tel.+44(0) 20 3206 1322
Ε-mail:info@csringreece.gr

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

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, 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. Έχει δημιουργήσει μια εκτεταμένη και αποδοτική
πλατφόρμα σύνδεσης των ναυτιλιακών εισηγμένων εταιριών με την επενδυτική κοινότητα Ευρώπης και Αμερικής. Η
Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και διοργανώνει τακτικά Συνέδρια με Analysts και CEO’s σχετικά με τη
ναυτιλία. 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 13ο 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 16ο 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.
Η Capital Link διοργανώνει στην Ελλάδα τα “IR AWARDS® - Ετήσια Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων”, με στόχο την
επιβράβευση των εταιριών, καθώς και των ατόμων που υιοθετούν και εφαρμόζουν υψηλές αρχές εταιρικής
διακυβέρνησης, οικονομικής διαφάνειας και επενδυτικών σχέσεων με το κοινό (www.irawards.gr).
Από τον Ιανουάριο του 2011,η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, δημιουργώντας το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr, μία πρωτοποριακή ιστοσελίδα η οποία γεφυρώνει
την επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των φορέων που εκπροσωπούν τη Κοινωνία, αποτελεί μία συγκεντρωτική
πηγή ενημέρωσης όλων των νέων που αφορούν στο χώρο της ΕΚΕ και δίνει βήμα και φωνή σε Συλλόγους από όλη
την Ελλάδα.
Τον Ιούνιο 2011 διοργανώθηκε το 1ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ - «ΣΤΗΡΙΖΩ» με θέμα « H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας» με σκοπό την οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων
μεταξύ των δύο. Τον Απρίλιο του 2012 το 2ο Ετήσιο Συνέδριο με θέμα: «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση - ΕΚΕ :
Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» , τον Ιούνιο του 2013 το 3ο κατά σειρά με θέμα : «Ο Άνθρωπος για τον Άνθρωπο»,
ενώ το 4ο κατά σειρά Συνέδριο με θέμα: Για ένα Καλύτερο Αύριο», στις 27 Μαΐου 2014.
Παράλληλα, η Capital Link δημιούργησε 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 με σκοπό να λειτουργήσει
ως συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης και πληροφοριών για τα θέματα της ΕΚΕ σ ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει
κυβερνητικά στελέχη, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τις ενώσεις του κλάδου, την επενδυτική κοινότητα κα.
Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει στο Λονδίνο το Ετήσιο Ναυτιλιακό και Offshore Συνέδριο - τον Οκτώβριο 2011,
το 1ο Ετήσιο Ναυτιλιακό και Offshore Συνέδριο με θέμα « η ΕΚΕ ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα – Γεφυρώνοντας τη
Βιομηχανία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία» με συμμετοχή μεγάλων εταιριών και φορέων του κλάδου διεθνώς. Στις
31 Οκτωβρίου 2012 το 2ο Ετήσιο με θέμα: « ΕΚΕ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα», και στις 24 Οκτωβρίου 2013 το 3ο
Ετήσιο με θέμα: « η ΕΚΕ ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα». Το 4ο Ετήσιο Ναυτιλιακό και Offshore Συνέδριο έχει
προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου 2014.
Οι εταιρείες και οι επενδυτές στρέφονται όλο και περισσότερο στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), όχι μόνο ως
μέσο για την επίτευξη της εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και ως ένα μετρήσιμο, συγκεκριμένο τρόπο για την αύξηση
της αξίας για τους μετόχους και τα κέρδη. Οι δραστηριότητες της Capital Link έχουν ως στόχο να ενισχυθεί η ροή
πληροφοριών για τις πρακτικές και τα οφέλη της ΕΚΕ στην ευρύτερη κοινότητα και επικεντρώνονται στο να δείξουν
πως επηρεάζει η εταιρική κοινωνική ευθύνη την αποτίμηση μιας εταιρείας και το κόστος του κεφαλαίου
διευκολύνοντας τη ροή πληροφοριών και παρέχοντας μια αποτελεσματική πλατφόρμα δικτύωσης για τους
επαγγελματίες του κλάδου, τραπεζίτες, χρηματιστές και επενδυτές. Γι’ αυτό το λόγο διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη
στις 13 Μαρτίου 2013 το Ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ με θέμα: “CSR & IR – Maximizing Shareholder Value”, σε συνεργασία
με το NYSE EURONEXT και τη συμμετοχή εταιρειών-κολοσσών και σημαντικών οργανισμών.
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Capital Link Forums

2014 -2015 Calendar

Capital Link continues to support the sustainable development in Greece
by promoting and presenting both the initiatives from the business side,
as well as the activities and needs of NGOs. This forum will discuss the
development and maintenance of CSR a strategy and necessity, which
will help companies balance the achievement of profitability with
sustainable growth.
The 4th Posidonia Analyst & Investor Day brings together public and private shipping
company executives, investors, analysts, financiers, and other industry participants who
are visiting Athens for the biannual Posidonia event from all over the world. The Forum
will feature sector roundtable discussions dedicated to the dry bulk, tanker, container,
LNG, and offshore sectors. Attendees come together to exchange views on the
shipping, financial, and capital markets, as well as investor attitudes towards shipping.
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.
This investor-focused event will examine the latest trends, developments and
challenges associated with master limited partnerships (MLPs). It also
presents a networking platform for financial advisors, financial planners,
institutional investors, fund and asset managers, analysts, other wealth
management professionals, and major financial media.
The nineth 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 wealth management professionals, and major financial media.
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4o Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 - Hilton Athens Hotel
Το

«2014 Capital Link CSR Leadership Award»
απονέμεται στον κύριο

John Catsimatidis

Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
Red Apple Group

«Για ένα καλύτερο αύριο»

Υπό την Αιγίδα

Μεγάλοι Χορηγοί

Κύριοι Χορηγοί

Χορηγοί

Υποστηρικτές

Χορηγός Λευκώματος

Χορηγός Cocktail

Χορηγός Φιλοξενίας

Με την Υποστήριξη

Φορείς Υποστήριξης
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