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«2015 Capital Link CSR Leadership Award»
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2 ετών
H Ca
και μ
μοναδική εμπ
πειρία στο χώ
ώρο των
Επεννδυτικών Σχέσεων & Επικο
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

12:15 - 12:45

Προσέλευση

12:45- 12:50

Χαιρετισμός

12:50- 13:20

Στήριξη & Προώθηση της
Καινοτομίας των ΜΜΕ &
Νεοφυών Επιχειρήσεων

13:20 - 13:35

Δημιουργώντας αντίκτυπο
μέσω της Κοινωνικής
Ευθύνης

13:35 - 14:05

Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Παραδείγματα
Επιτυχίας

14:05 – 15:00

Ελληνικές Επιχειρήσεις &
Επιχειρηματικότητα

15:00- 15:55

Επενδύοντας στο
Ελληνικό Επιχειρείν
Στο δρόμο της Ανάκαμψης

15:55 - 16:15

κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc.
• κα Αναστασία Τσίλογλου, Project Manager, Action Finance
Initiative
• κ. Χάρης Μακρυνιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Endeavor Greece
• κ. Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Γενικός Διευθυντής, Δίκτυο
Solidarity Now στην Ελλάδα
κ. Jimmy Αθανασόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, Όμιλος Libra Group & Πρόεδρος Ελληνικού Βραβείου
Επιχειρηματικότητας
Συντονιστής:
κ. Jimmy Αθανασόπουλος Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
Όμιλος Libra Group & Πρόεδρος Ελληνικού Βραβείου
Επιχειρηματικότητας
Συνομιλητές:
• κ. Σωκράτης Πλούσας, Ιδρυτής, PARNASSE Α.Ε.
• κ. Ευάγγελος Παππάς, Ιδρυτής, RTsafe P.C.
• κ. Γιώργος Τεριζάκης, Ιδρυτής, Stella Mare
• κ. Τάκης Σολωμός, Founding Partner, First Athens S.A.
Συντονιστής:
κ. Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος, Σύμβουλος έκδοσης, Huff Post
(Editor-at-large)
Συνομιλητές:
• κ. Ευάγγελος Κοσμάς Διευθυντής Εταιρικών και Ρυθμιστικών
Δραστηριοτήτων, ΔΕΠΑ
• κα Ξένια Κούρτογλου, Founder & Managing Partner, Focus Bari
A.E. και Co-founder, e-satisfaction
• κα Ράνια Σουλάκη, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια
• κ. Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων, WIND
Ελλάς
• κα Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής
Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Συντονιστής:
κ. Πέτρος Δούκας, Πρόεδρος, Capital Partners S.A., Πρώην Υφυπουργός
Οικονομικών και Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών
Συνομιλητές:
• κ. Μιχάλης Μαδιανός , Partner, Global Finance
• κα Ειρήνη Μποτονάκη, Υπεύθυνη Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδας και Κύπρου, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF)
• κ. Νίκος Σταθόπουλος, Managing Partner, BC Partners
• κ. Γιώργος Τσόπελας, Managing Director , McKinsey & Company
Greece
Coffee break

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ STARTUPS
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
16:15 - 16:40

16:40 - 17:10

Καθοδηγώντας την
Επόμενη Γενιά
Επιχειρηματιών

Συνεδρία
Ερωτήσεων & Απαντήσεων

Συντονίστρια:
κα Σοφία Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Έκδοσης, Huffington Post
Ελλάδος & Παρουσιάστρια εκπομπής 360ο, Alpha TV
Συνομιλητές:
• κ. John P. Calamos, Founder, Chairman, CEO and Global Co-Chief
Investment Officer, Calamos Investments
• κ. John Koudounis, President & CEO, Mizuho Securities USA, Inc.
• κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company
• κ. Dennis Mehiel, Chairman & CEO, Four M Investments
Ερωτήσεις από τις Startups:
AbZorba Games, eLearning Industry, e-satisfaction,
Green Cola, Iatreio Online, Necova P.C., Pinnatta,TripInView

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΟΜΟΓΕΝΩΝ & ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

17:10- 18:30

18:30- 19:00
19:00 - 19:25

Συντονιστής:
κ. Αθανάσιος Έλλις, Διπλωματικός Ανταποκριτής & Αρθρογράφος, Η
Καθημερινή
Συνομιλητές:
• κ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού *
• κ. John P. Calamos, Founder, Chairman, CEO and Global Co-Chief
Investment Officer, Calamos Investments
• κ. John Koudounis, President & CEO, Mizuho Securities USA, Inc.
Η Ελλάδα στην Παγκόσμια
• κ. Dennis Mehiel, Chairman & CEO, Four M Investments
Ατζέντα Επενδύσεων
• κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company
• Mr. Stelios Zavvos, Founder & CEO, Zeus Capital Managers
• κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος, Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
• κα Λούκα Κατσέλη, Πρόεδρος , Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
• κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος &
Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής, Συνδέσμου Επιχειρήσεων &
Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
• κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος
2015 Capital Link CSR Leadership Award
Βράβευση:
κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company
Συνεδρία Ερωτήσεων και Απαντήσεων με τον :
Συμβάλλοντας στη Δόμηση
του Κόσμου - Επενδύοντας
στους Νέους, στην
Εκπαίδευση & στην
Επιχειρηματικότητα

19:25– 19:50
19:50 - 20:00
20:00 - 21:00
*TBC

κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου
Libra γύρω από την επένδυση στους νέους, στην εκπαίδευση και στην
επιχειρηματικότητα.
Διατύπωση ερωτήσεων από τον κ. Νίκο Μπορνόζη, Πρόεδρο, Capital
Link Inc.
Ερωτήσεις Κοινού

Χαιρετισμός Υπουργού
Επικρατείας

κ. Νίκος Παππάς, Υπουργός Επικρατείας*
COCKTAIL RECEPTION

AGENDA 2015

12:15 PM - 12:45 PM

Registration

12:45 PM- 12:50 PM

Opening Remarks

12:50 PM - 1:20PM

Mechanisms to Support
& Promote Innovation in
SMEs &
Start Ups

1:20 PM - 1:35 PM

Creating Tangible Impact
Through Social
Responsibility

1:35 PM - 2:05 PM

Startups
Success Stories

2:05 PM - 3:00 PM

Supporting Greek
Entrepreneurship

3:00 PM - 3:55 PM

Investing In Greek
Business
On the path to recovery

3:55 PM - 4:15 PM

Mr. Nicolas Bornozis, President, Capital Link, Inc.
Mrs. Anastasia Tsiloglou, Project Manager, Action Finance
Initiative
• Mr. Haris Makryniotis, Managing Director, Endeavor Greece
• Mr. Epaminondas Farmakis, Managing Director, Solidarity
Now Network in Greece
Mr. Jimmy Athanasopoulos, Group Head of Social Responsibility,
The Libra Group & Chairman, Τhe Hellenic Entrepreneurship
Award
Moderator:
Mr. Jimmy Athanasopoulos, Group Head of Social Responsibility,
The Libra Group & Chairman, Τhe Hellenic Entrepreneurship
Award
•

Panelists:
• Mr. Socratis Ploussas, Founder, PARNASSE S.A
• Mr. Evangelos Pappas, Founder, RTsafe P.C.
• Mr. Georgios Terizakis, Founder, Stella Mare
• Mr. Takis Solomos, Founding Partner, First Athens S.A.
Moderator:
Mr. Pavlos Tsimas, Journalist, Editor-at-Large,Huff Post
Panelists:
• Mr. Evangelos Kosmas, Division Head, Corporate &
Regulatory Affairs, DEPA
• Mrs. Xenia Kourtoglou, Founder & Managing Partner, Focus
Bari S.A. and Co-founder, e-satisfaction
• Mrs. Rania Soulaki, Group CSR Manager, Hellenic Petroleum
S.A.
• Mr. George Tsaprounis, Head of Corporate Affairs, WIND
Hellas
• Mrs. Nelly Tzakou-Lambropoulou, General Manager of
Retail Banking, National Bank of Greece
Moderator:
Mr. Petros Doukas, Chairman, Capital Partners S.A., former
Deputy Minister of Finance & former Deputy Minister of Foreign
Affairs
Panelists
• Mrs. Irini Botonaki, Regional Business Development Greece
& Cyprus, European Investment Fund
• Mr. Mihalis Madianos , Partner, Global Finance
• Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner, BC Partners
• Mr. George Tsopelas, Managing Director, McKinsey &
Company Greece
Coffee Break

ROUNDTABLE DISCUSSION GREEK AMERICAN BUSINESS LEADERS & GREEK START UPS
PROVIDING ADVICE TO YOUNG ENTREPREUNERS
Moderator:
Mrs. Sophia Papaioannou, Editorial Director, Huffington Post
Greece & Presenter TV Show "360 Degrees", Alpha TV
Mentoring the Next
Generation

3:15 PM - 4:40 PM

4:40 PM – 5:10 PM

Q&A Session:

Panelists:
• Mr. John P. Calamos, Founder, Chairman, CEO and Global CoChief Investment Officer, Calamos Investments
• Mr. John Koudounis, President & CEO, Mizuho Securities USA,
Inc.
• Mr. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos &
Company
• Mr. Dennis Mehiel, Chairman & CEO, Four M Investments
Questions From Participating Startups:
AbZorba Games, eLearning Industry, e-satisfaction,
Green Cola, Iatreio Online, Necova P.C., Pinnatta,TripInView

ROUNDTABLE DISCUSSION
GREEK GOVERNMENT– GREEK AMERICAN BUSINESS LEADERS & GREEK BUSINESSMEN
Moderator:
Mr. Athanasios Ellis, Senior Editor & Columnist, Kathimerini

7:50 PM - 8:00 PM

Panelists:
• Mr. George Stathakis, Minister of Economy, Infrastructure,
Shipping & Tourism *
•
Mr. John P. Calamos, Founder, Chairman, CEO and Global CoPutting Greece On The
Chief Investment Officer, Calamos Investments
Global Investment
•
Mr. John Koudounis, President & CEO, Mizuho Securities USA,
Agenda
Inc.
• Mr. Dennis Mehiel, Chairman & CEO, Four M Investments
• Mr. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos &
Company
• Mr. Stelios Zavvos, Founder & CEO, Zeus Capital Managers
• Mr. Andreas Andreadis, Chairman, Greek Tourist Enterprises
Association
• Mr. Konstantinos Bitsios, Executive Vice - Chairman, SEV
Hellenic Federation of Enterprises
• Mrs. Louka Katseli, Chair, National Bank of Greece
• Mr. Panos Papazoglou, Managing Partner, EY Greece
2015 Capital Link CSR Leadership Award
Honoring:
Mr. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company
Q&A session with:
Mr. George Logothetis, Chairman & CEO, Libra Group, on the
Contributing to the
subject of investing in youth, education and entrepreneurship
Building of the World –
Investing in Youth,
Questions led by Mr. Nicolas Bornozis, President, Capital Link Inc.
Education &
Entrepreneurship
Q&A Session: Responding to Questions from the Audience
Remarks
Mr. Nikos Pappas, Minister of State of Greece*

8:00 PM - 9:00 PM

COCKTAIL RECEPTION

5:10 PM – 6:30 PM

6:30 PM - 7:00 PM
7:00 PM - 7:25 PM

7:25 PM - 7:50 PM

*TBC

5th Capital Link CSR in Greece Forum 2015

Στα πλαίσια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
«Επιχειρηµατικότητα – Καινοτοµία – Κοινωνία»
Πέµπτη 25 Ιουνίου 2015 – Hilton Hotel

To

«2015 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD»
απονέµεται στον κύριο

C. Dean Metropoulos
Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Metropoulos & Company

Ο κ. Μetropoulos, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Metropoulos
& Company, είναι ένας αναγνωρισµένος σε παγκόσµιο επίπεδο επενδυτής
ιδιωτικών κεφαλαίων (Private Equity), ο οποίος έχει πραγµατοποιήσει πάνω από
82 εξαγορές κατά τη διάρκεια της 28 ετών επενδυτικής του καριέρας. Στη
συνέχεια έγινε περιζήτητος ως partner και co-investor, από άλλες διεθνείς
επενδυτικές εταιρείες, κρατικά επενδυτικά ταµεία και διεθνείς τράπεζες,
εξαπλώνοντας παράλληλα τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες στην
Αµερική, στην Ευρώπη, στον Καναδά και στο Μεξικό.
Η Metropoulos & Company, µέλη της οποίας αποτελούν και οι δύο γιοι του
Dean, Evan και Daren, χαίρει ιδιαίτερης αναγνωρισιµότητας και είναι
διαφοροποιηµένη σε σχέση µε τις άλλες ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες, για την
µοναδική της ικανότητα να αναδιαρθρώνει και να επαναπροσδιορίζει τις εξαγοραζόµενες εταιρίες
βασιζόµενη στο ταλέντο τους για δηµιουργική καινοτοµία και marketing όπως επίσης και στις
οικονοµικές και λειτουργικές τους ικανότητες.
Οι εξαγοραζόµενες εταιρείες από τον κ. Μητρόπουλο συχνά λειτουργούσαν ως πλατφόρµες για
περαιτέρω εξαγορές που δηµιουργούσαν συνέργειες και στη συνέχεια είτε προχωρούσαν σε εισαγωγή
τους στο χρηµατιστήριο, είτε πωλούνταν σε µεγάλες επιχειρήσεις-στρατηγικούς επενδυτές.
Η Metropoulos & Company έχει επενδύσει 49 δισεκατοµµύρια δολάρια σε 82 επιχειρήσεις, πολλές από τις
οποίες αντιπροσωπεύουν αναγνωρισµένες παγκόσµιες µάρκες, όπως η σαµπάνια Mumm, η Ghirardelli
Chocolate Co., η Perrier Jouet Champagne, η Bumble Bee Tuna, η Hostess Brands, η Pabst Blue Ribbon
και πολλές άλλες. Επιπλέον, εισηγµένες εταιρείες του όπως η Premier Foods στο Ηνωµένο Βασίλειο και η
Pinnacle Foods στην Αµερική απαριθµούν µεταξύ άλλων µία σειρά πολύ γνωστών επιχειρήσεων, όλες
προσωπικά δηµιουργήµατα του κυρίου Μητρόπουλου.
Ο κ. Μητρόπουλος και η σύζυγός του Marianne, αναπτύσσουν έντονη φιλανθρωπική δράση
υποστηρίζοντας ενεργά και ουσιαστικά πληθώρα φιλανθρωπικών οργανώσεων Ελληνοαµερικανικών και
µη.
Η διεθνής φήµη του κ. Μητρόπουλου καθώς και η Ελληνική του κληρονοµιά δρουν ως καταλύτες στην
προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων στην Ελλάδα και αποτελεί ευχή του η προώθηση και ενθάρρυνση
των αλλαγών στο θέµα της διαφάνειας, της απλοποίησης της γραφειοκρατίας και του νοµικού
συστήµατος καθώς και στη δηµιουργία ενός “διεθνούς προτύπου” αποτίµησης και συνεργασιών
προκειµένου να προσελκύσει το παγκόσµιο κεφάλαιο και να κινήσει την Ελληνική οικονοµία µπροστά.
Σύµφωνα µε τον κ. Μητρόπουλο, «το ταλέντο, οι ηγετικές ικανότητες και δυνατότητες των
διακεκριµένων Ελλήνων επιχειρηµατιών, αποτελούν τόσο για την Ελλάδα, όσο και για όλο το κόσµο, µία
µοναδική και ισχυρή ευκαιρία που µπορεί να µετατρέψει τη χώρα µας σε έναν επιτυχηµένο συµµέτοχο
σε αυτή τη συναρπαστική γενιά της τεχνολογίας, των διεθνών επενδύσεων και τον µετασχηµατισµό των
επιχειρήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο. Όλοι έχουµε συµφέρον να βοηθήσουµε την αγαπηµένη Ελλάδα
των προγόνων µας καθώς και να ενθαρρύνουµε το µετασχηµατισµό της σ’ αυτή τη συναρπαστική γενιά
των ευκαιριών».
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Ο Ντιν Μητρόπουλος εξώφυλλο στο «Forbes»
Το περιοδικό «Forbes» έχει κεντρικό αφιέρωμαεξώφυλλο στον ομογενή δισεκατομμυριούχο Ντιν
Μητρόπουλο, με τίτλο «Η Απίστευτη Επιστροφή
του Τουίνκι: Η Αγνωστη Ιστορία» («Twinkie’s
Miracle Comeback»).
Το εκτενές άρθρο ξεκινά λέγοντας πως με
εξυπνάδα, κεφάλαιο και δημιουργική χημεία
ο δισεκατομμυριούχος Ντιν Μητρόπουλος
και ο Andy Jhawar, της εταιρείας «Apollo
Global» έσωσαν το προϊόν «Hostess» και
έστησαν μια γιορτή για τους εαυτούς τους,
κέρδους δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Στο δημοσίευμα περιγράφεται η πρότερη καταθλιπτική και υποβαθμισμένη κατάσταση του εργοστασίου των Τουίνκις στην πόλη Emporia Kansas,
η οποία τελικά καταβαραθρώθηκε λόγω κακοδιαχείρισης και κόστους συνταξιοδοτικών προγραμμάτων το 2012.
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Συνάμα γίνεται σύγκριση με τις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, σημειώνοντας ότι «το καινούργιο εργοστάσιο είναι λαμπερό και καθαρό,
συμπυκνωμένες σειρές από Τουίνκις είναι παρατεταγμένες με πειθαρχία Σοβιετικών στρατιωτών σε
παρέλαση δίπλα από το αυτόματο σύστημα παρασκευής αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ
ρομποτικοί βραχίονες τοποθετούν τα Τουίνκις
μέσα σε κιβώτια.
Το εργοστάσιο αυτό, στο οποίο εργάζονται 500
άτομα, παρασκευάζει πάνω από ένα εκατομμύριο
Τουίνκις την ημέρα, και συγκεκριμένα 400 εκατομμύρια Τουίνκις τον χρόνο. Αντιπροσωπεύει το
80% της ολικής παραγωγής των «Hostess», η
οποία χρειαζόταν 14 εγκαταστάσεις και εννέα
χιλιάδες υπαλλήλους. Ο Μητρόπουλος και ο
Jhawar μόλις τοποθέτησαν κι ένα δεύτερο σύστημα το οποίο θα παρασκευάζει Cup Cakes και ο
κυβερνήτης πήγε να τον εγκαινιάσει».
Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «είναι στ’ αλήθεια
η ανάσταση ενός αμερικανικού ειδώλου, παρά το
κόψιμο μιας κορδέλας εγκαινίων. Το κλείσιμο του
«Hostess» ήταν μία πολιτιστική στιγμή απ’ άκρου
εις άκρον των Ηνωμένων Πολιτειών, μία απόδειξη
της φθίνουσας αμερικανικής βιομηχανίας.
Επειτα από την φθίνουσα πορεία της εταιρείας επί
μία δεκαετία, δύο πτωχεύσεις και πέντε διαφορετικούς εκτελεστικούς διευθυντές, τελικά η εταιρεία «Hostess» πέθανε στις 16 Νοεμβρίου του

2012 όταν η συντεχνία τράβηξε το καλώδιο από
την πρίζα με μία παναμερικανική απεργία.
Οι ρίζες της εταιρείες είχαν βάθος χρόνου 150
ετών. Το κλείσιμο άφησε πίσω του 36 εργοστάσια, 5.600 διαδρομές διανομής, 19.000 θέσεις
εργασίας δημιουργώντας ένα είδος εθνικού πένθους τόσο για την εταιρεία, όσο και για το
μήνυμα που δινόταν για την ίδια την χώρα.
Πολλοί νόμισαν ότι η εταιρεία «Hostess» πήρε
αυτό που της άξιζε, διότι τα προϊόντα της
«Hostess» περιείχαν συντηρητικά χημικά και
υψηλές θερμίδες, πράγμα το οποίο οι σύγχρονοι
διαιτολόγοι ήθελαν να ξεγράψουν και τελικά
έφτασε η ημέρα της εκπνοής της».
Σε άλλο σημείο του άρθρου αναγράφεται πως
«ενδεχομένως τα Τουίνκις να μην βρίσκονταν
στα ράφια του ‘Whole Foods’ ή στο ‘Gwyneth
Paltrow’s pantry’, υπήρχε όμως η νοσταλγία εκατομμυρίων φίλων και οπαδών τους.

Ο κ. Jhawar είπε πως ‘η αναζήτηση του προϊόντος ήταν απίστευτη’ και συμπλήρωσε πως ‘δεν
έχεις κάθε μέρα την ευκαιρία να αποκτήσεις ένα
προϊόν το οποίο είναι πανταχού παρόν και το
οποίο απέφερε έσοδα ύψους ενός δισεκατομμυρίου πριν από την πτώχευση και μία κληρονομιά
80 και πλέον χρόνων’».
Οι κ. Μητρόπουλος και Jhawar έβαλαν 410 εκατομμύρια για τα προϊόντα και υποσχέθηκαν να
βάλουν άλλα 250 εκατομμύρια δολάρια για να
αναστήσουν την επιχείρηση. Τώρα, δύο χρόνια
αργότερα από την αγορά της διαλυμένης εταιρείας, βρίσκονται στην κορυφή, με κέρδος δύο
δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στο δημοσίευμα αναγράφεται ακόμα η απάντηση στην ερώτηση πώς τα κατάφεραν,
λέγοντας: «Επιλέγοντας κορυφαία προϊόντα, εκσυγχρονίζοντας την παραγωγή, και
την διανομή, διπλασιάζοντας τη διάρκεια
παραμονής και αντοχής των προϊόντων στα
ράφια και αξιοποιώντας την πολιτιστική
τάση που υπήρχε για τα προϊόντα ‘Hostess’
ανά τη χώρα.
Ο κ. Μητρόπουλος δήλωσε πως ‘έρχονται οι
άνθρωποι και με ευχαριστούν που επαναφέραμε
τα Τουίνκις’. Ο κ. Μητρόπουλος στο παρελθόν
είχε αναδιαμορφώσει προϊόντα όπως το ‘Bumble
Bee Tuna’, ‘Chef Boyardee’, ‘Pabst Blue Ribbon’
και ο οποίος είπε πως ‘κανείς δεν με ευχαρίστησε
που έσωσα το ‘Vlasic pickles’».
Τονίζεται ότι η ιστορία των «Hostess» ανάγεται
πίσω στο έτος 1849, όταν η εταιρεία «Ward
Baking Co» άνοιξε ένα μοναδικό κατάστημα στο
κάτω Μανχάταν. Βαθμηδόν απέκτησε τοπικούς
συντελεστές, άλλαξε το όνομά της σε
«Continental Bakeries» το 1925, ενώ σχεδόν την
ίδια εποχή αγόρασε τον κατασκευαστή του
ψωμιού «Wonder Bread» του «Taggart».
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Το Τουίνκι γεννήθηκε το 1930 στη διάρκεια της
οικονομικής ύφεσης, όταν ο James Dewar, ο
οποίος ήταν υπάλληλος σε εγκατάσταση στην
περιοχή του Σικάγου θέλησε να κάνει κάτι με τα
αχρησιμοποίητα ταψιά των κέικ με φράουλες
όταν αυτό το φρούτο ήταν εκτός εποχής.
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Στην αρχή τα Τουίνκις ήταν γεμάτα στο εσωτερικό τους με κρέμα από μπανάνα, αλλά όταν στη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου υπήρχε
έλλειψη μπανανών χρησιμοποιούσαν βανίλια.
Ο Ντιν Μητρόπουλος και ο Andy Jhawar συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2011. Από τότε
αναζητούσαν πιθανές ευκαιρίες για το «Sara
Lee», «Morningstar», «Del Monte», αλλά δεν
προχώρησαν ποτέ ώσπου βρέθηκε το «Hostess».

Ο Joseph Gatto, συνέταιρος στην εταιρεία
«Parella Weinberg», ο οποίος συνέτεινε
στη συμφωνία της πώλησης στον κ. Μητρόπουλο και την «Apollo», είπε πως «έχουν
δουλέψει κατά μαγικό τρόπο τις επιχειρηματικές τους ιδέες και έχουν αναδείξει το
‘Hostess’ μία από τις πλέον αποδοτικές και
αποτελεσματικές εταιρείες σ’ ολόκληρη την
βιομηχανία τροφίμων».

Πηγή: Εθνικός Κήρυξ
Σάββατο 2 - Κυριακή 3 Μαΐου 2015

www.thenationalherald.com

5th Capital Link CSR in Greece Forum 2015

June 25, 2015
5th Annual Corporate Social Responsibility Conference
«Entrepreneurship-Innovation-Society»

Dear Friends,
Dean Metropooulos has proven that with hard work, determination and good
leadership, companies which no one believes in can make spectacular comebacks.
He is living proof that the 'can do' attitude of the Greek American community is still
the best way to approach any challenging situation - big or small. His success serves
as an inspirational model to all those, myself included, who will never stop believing
in the capability and strength of Greece and the Greek people.

Sincerely,

Eleni Kounalakis
Ambassador

To Greece and its entrepreneurial spirit…
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Leadership For A Better World
C. Dean Metropoulos
Chairman & CEO
Metropoulos & Company

Corporate responsibility is rooted
in a society’s values, and is
transmitted from generation to
generation
through
its
institutions -- family, schools and
universities, churches, and very
importantly, society’s governing
bodies.
Successful societies
foster transparency, openness
and accountability for the
behavior of its citizens and its
government and business institutions. This
accountability and society’s laws provide
rewards and punishments for those
individuals and institutions that do not
comply with a society’s or country’s values.
Without this accountability the human spirit
of “self-interest”, which can be a great
motivator, can also be unleashed,
particularly if it is in a position of “power”,
to be destructive and truly compromise the
good and interests of the general society.
We frequently see today, in this incredible
world of enlightenment, many countries
still living in the dark ages as people in
authority and power are not exposed to
transparency and are not held accountable
and thus stifle and choke their nations’
opportunities, education and the free
expression of their people’s entrepreneurial
spirit.
It is these basic drivers – opportunity,
education and the entrepreneurial spirit
that create and optimize wealth and
achievement for nations, corporations, and
our world. Fortunately, as businesses and
investment have become very global in the
past number of years, they impose on all
nations, executives and people in power,
certain requirements of compliance to
behavior that is acceptable to international
standards and regulations. Unfortunately,
it is still only a small part of our world’s
population that enjoys, and broadly
benefits from enlightened leadership.
Wars, greed, self-interest, and the lack of

human compassion continues to
deprive millions of our fellow
citizens of their self-expression,
and pursuit of self-fulfillment.
In addition, to the socio-economic
responsibilities of political and
business leaders, our world is
confronting a serious global
concern over its natural habitat
which requires the focus of our
rich talents and resources, and cannot
continue to be taken for granted. Our
planet is struggling under the weight of
overpopulation – 1 billion people in early
1800, 2 billion in 1930, 3 billion in the
1960’s, 7.5 billion today, and 9.5 billion by
2050. AND, they are living a lot longer,
and are consuming far more animal protein
that also voraciously consumes natural
resources. The earth’s resources are being
rapidly depleted without any globally
focused stewardship – deforestation,
desertification, melting glaciers, seriously
depleted aquifers and other water supplies,
and rapidly eroding productive land are a
serious threat to humanity. Education is
our only hope. The more enlightened a
society, its people and leaders, the greater
the stewardship of our natural resources
and the exponential opportunity to
transform
our
corporations,
our
government and our people. Technology
and its total global reach can be harnessed
to find every solution our long term survival
requires.
As leaders, we must all
contribute to this “easy to ignore”
challenge.
Whether we are business leaders, political
leaders or just individuals, if we embrace
education for all, and transparency, we will
accomplish the ultimate pursuit of our
purpose which is to succeed ourselves, and
to provide success for our fellow citizens.
Shared success will breed exponential
success for all – the ultimate purpose of
leadership!
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Greetings by the Ambassador of Israel to Greece, Ms. Irit Ben-Abba for the 5th Annual
Capital Link CSR Forum in Athens

It is truly an honor for me to convey a message to the 5th Annual Capital Link CSR Forum in Athens. It
is a wonderful initiative aimed at promoting innovation and entrepreneurship, including startup
entrepreneurship, which are rapidly growing sectors in Greece at the present time. These kinds of
events, which include distinguished personalities from the Greek Government, the business world and
the Greek Diaspora are exactly the kinds of forums needed to create the necessary contacts and idea
exchanges to foster development, particularly for a country in crisis.
It is no secret that Israel has one of the most developed startup and innovation ecosystems in the
world. Innovation has been the driving force of Israel's economic development during the last three
decades. There are more than 5,000 startups operating in the country today. In thirty years, high tech
exports increased by 3,700%, from 1 billion to 29 billion dollars. Meanwhile, investment in R&D out of
the GDP increased by 223%, from 1.3% to 4.2%, which makes Israel the world leader in R&D. Today,
50% of Israel's exports are in high tech. Israel has the 3rd largest number of companies trading on
the Nasdaq after the US and Canada. Over 250 multinationals, including international powerhouses like
Microsoft, Samsung, Google, Apple, Facebook, Deutsche Telecom, Intel, and many others have R&D
centers in Israel. For some multinationals their R&D centers in Israel are their only ones.
Israel is well known for its high level of entrepreneurship. It is a start-up nation with a thriving ecosystem that includes many VCs, angels, incubators and accelerators. In the first quarter of 2015 there
were over 1.5 billion dollars of FDI in startups and VCs. 2014 saw a huge inflow of capital amounting to
almost 7.3 billion dollars. Last year was also the peak of M+A of Israeli startups into global companies
such as google, facebook, and many others. It was the year where Israeli companies registered the
biggest number of entries into the Nasdaq.
The success of Israeli high tech is based on the high level of education, government support for R&D,
many success stories and a risk taking society.
Israel ranked 1st in the world for innovative capacity by the IMD Global Competitiveness Yearbook 2014
and 3rd for innovation globally out of 148 economies by the WEF Global Competitiveness Yearbook
2014-2015. Besides innovative capacity, the IMD Global Competitiveness Yearbook 2014 ranks it 1st for
business expenditure on R&D and 1st for entrepreneurship. Dominating on so many of the critical
indicators of competitiveness, Israel has clearly earned its growing reputation as a global innovation
capital.
Cooperation in startup entrepreneurship and innovation is one of the exciting new fields of cooperation
between our two countries. We have discovered a vast array of talent in Greece, as a blossoming
startup ecosystem is emerging in the country. In recent months, the Israeli Embassy has organized
visits of leading Israeli startup entrepreneurship experts.
Our plan is to have a multi-faceted program with Greece which will create close synergies between our
two eco-systems.
I salute the initiative of the 5th Annual Capital Link CSR Forum, and wish you every success in the
proceedings. The Israeli Embassy in Athens will do its utmost to support events promoting innovation
and entrepreneurship in Greece and Greek-Israeli cooperation in these fields.

Sincerely,

Ms. Irit Ben-Abba
Ambassador of Israel to Greece
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Greetings by Andrew N. Liveris
Co-founder and Chairman, The Hellenic Initiative

I am proud to join Capital Link in recognizing C. Dean Metropoulos, a remarkable business
leader, an exemplary philhellene, and a long-time partner to the people of Greece and the
global Greek community.
Over four decades, Dean – a Greek farmer’s son who emigrated to the U.S. at just nine years
old – has revived dozens of businesses and earned a reputation as one of the world’s leading
turn-around experts. Dean is the sort of star player that cements a winning team, so in The
Hellenic Initiative’s (THI) global effort to help Greece overcome its current challenges and
reclaim its rightful place on the global stage, we are honored to have him with us as a leader
and a Board Member.
Like so many of you, Dean has proven his determination to empower the next generation of
Greeks to reach higher, see farther, and achieve more. His commitment and his actions have
been a driving force behind THI’s mission of investing in the future of Greece through direct
philanthropy and economic revitalization. And he has richly earned the exceptional distinction
of this year’s Capital Link CSR Leadership Award.
Dean’s contributions have critically supported THI’s continuing work to address the immediate
social and humanitarian crisis here in Greece: Work to feed the hungry and house orphans
with NGOs like Boroume and Desmos, SOS Children’s Villages and IOCC/Apostoli, as well as
new initiatives to support Greek medical care in areas like cardiac care and chronic diseases.
With Dean’s leadership, THI has granted more than half a million dollars to nonprofits this
year alone.
As an entrepreneur of the highest caliber, Dean has also engaged with THI’s programs that
are nurturing the entrepreneurial ecosystem in Greece. He helped our Fellowship for the New
Economy become operational this past year, with several year-long placements for promising
young Greeks in leading U.S. businesses. And – with Dean’s help – THI hosted its first
Venture Fair here in Athens just yesterday. The event brought twenty companies before a
group of potential investors, making it possible for emerging Greek entrepreneurs to find the
capital they need to build their companies.
This is a long-haul effort, but thanks to the leadership of extraordinary businesspeople like
Dean, THI is making progress by converting the passion of the diaspora into a positive force
in our shared homeland.
Together, we can do even more. We can show that Greece can be, once again, a nation
where optimism and growth, not uncertainty and fear, define the economy.
Together, we can restore Greece’s place in human history. We can ensure that when the
world thinks of Greece, they think not of the last 5 years of history, but of 5,000 years of
civilization.
But we do not have a moment to waste. So if you are a Greek citizen, I hope you will seek
allies in the diaspora. If you live abroad, I hope you will remember your responsibility to your
homeland. No matter where you live, I encourage you to join us in our global effort for
Greece - http://hellenicinitiative.com/web/

Sincerely,
Andrew N. Liveris
Co-founder and Chairman, The Hellenic Initiative
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Corporate Social Responsibility Begins
With Fairness in The Workplace
Dennis Mehiel
Chairman & CEO
Four M Investments

Corporate social responsibility can
be defined as a company's
obligation to act responsibly
towards the environment that
supports it and in furtherance of
society's wellbeing generally.
Given the consolidation of many
global industries over recent
decades, the power of business
leaders to impact society at large
is
greater
than
we
have
experienced for at least a century. However,
with this increased power comes increased
responsibility. I believe the environmental
degradation and growing income inequality
we have experienced in many developed
economies make it clear that too many
business organizations unfairly exploit our
common physical assets and human capital in
pursuit of greater shareholder returns. Yet,
many others have taken a more responsible
path
and
their
shareholders
have
nevertheless done quite well.
In the United States, over the past 40 years,
we have seen enormous gains in worker
productivity.
However, the notional amount of earnings
per worker has not kept pace and, adjusted
for inflation, the average worker, now with
much greater output per hour, actually earns
less than his or her 1975 predecessor. So the
increase in corporate mobility and the advent
of new technologies, has allowed businesses
to suppress the income of their workers while
driving an ever increasing share of global
wealth to management and ownership. At the
same time business interests have used their
growing influence over public policy to lower
taxes on corporate entities and wealthy
managers
putting
enormous
financial
pressure on social programs. Ultimately this is
a flawed strategy for many. Our company
produces brown corrugated boxes. If the
workforce earns a higher income, they will
purchase more goods and I will sell more
boxes. This is a century old lesson we in the
United States learned from Henry Ford.

So the first component of a robust
Corporate Social Responsibility value
system should be to distribute the
benefits of productivity gains on an
equitable basis to all stakeholders,
including workers. In the United
States, this would include adequate
healthcare and retirement security
for its employees. Greece has a
much more robust social safety net
than does the U.S., but the
magnitude of the challenges Greece
faces render these social welfare promises
hollow, particularly if there is no opportunity
for productive employment and upward
economic mobility. I believe the austerity
demanded by the EU over these past years
has been counterproductive, exacerbating
already difficult circumstances. There are no
"clean hands" in the origins of the Greek
financial crisis. Lenders share responsibility. If
Greece and Greek businesses borrowed more
than was prudent, so too were lenders
imprudent in their lending practices.
The first component of rebuilding prosperity
in Greece must be the return of hope for the
future and of national pride. To accomplish
this, trust and confidence in Greek
governance, particularly in the judiciary, civil
society and of course the market must be
restored.
The intense debate over Greece's viability in
the Eurozone overshadows the real issue at
hand, which is that Greece needs a vigorous
imposition of a tax regime that results in all
segments paying their fair share along with
relief from a regulatory environment that
stifles business formation and innovation.
Without such critical reforms the long term
prospects for the Greek economy remain
bleak. Business leaders must buy in to the
solutions and lead Greece back to an
economy where growth is sustainable, rather
than achieved by amassing debt which
cannot be repaid. With a strong Corporate
Social Responsibility culture Greece can meet
these challenges and return to economic
growth, increased employment and ultimately
prosperity for its citizens.
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Proud Supporter of Capital Link
The son of Greek immigrants, John P. Calamos, Sr. developed
a tireless work ethic growing up above his family’s grocery
store in Chicago and later founded Calamos Investments in the
1970s. Today, the global investment management firm offers
equity, fixed income, convertible and alternative strategies. From
people saving for their retirement to large corporations seeking
to preserve capital, Calamos manages portfolios for individual
and institutional clients around the world. Headquartered in the
Chicago area, the firm also has offices in London and New York.
An investment industry pioneer, the firm is also proud of its role
as a leader and contributor to community and education.
John P. Calamos, Sr.
Founder, CEO and Co-Chief Investment Officer
Calamos Investments

For the firm’s current outlook for the global economy, visit
www.calamos.com/outlook.

C alamos Investments LLC, referred to herein as Calamos Investments®, is a financial services company offering such services through its subsidiaries: Calamos Advisors LLC, Calamos Wealth Management LLC, Calamos Investments LLP and
Calamos Financial Services LLC. Calamos Investments, LLC, 2020 Calamos Court, Naperville, IL 60563-2787, 800.582.6959, www.calamos.com, caminfo@calamos.com
© 2015 Calamos Investments LLC. All Rights Reserved. Calamos® and Calamos Investments® are registered trademarks of Calamos Investments LLC.
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How Global Banking Bolsters CSR

John Koudounis
President & CEO
Mizuho Securities USA, Inc.

In the years since
the financial crisis,
corporate
social
responsibility and
global
banking
have seemed a
contradiction
in
terms. Yet capitalraising
activities
engaged in by
global banks foster
CSR by facilitating innovation, efficiency
and improving lives on “Main Street”.
Many overlook the main function of
banking – to source and distribute capital
efficiently.
Capital is the bloodline of
economic, scientific and environmental
development. From disruptive start-ups to
global companies to national infrastructure,
funding provides the basis for innovation
and growth.
For example, in healthcare, Mizuho
Securities USA recently participated in a
large pharmaceutical deal that will lead to
“Main Street” job creation, enhanced
research and development for new drugs
and ultimately a healthier population. And
of course, the other obvious example is
technology, where start-ups – including
entrepreneurs dedicated to environmental
or social missions -- secure seed capital
from venture capital firms and then grow
through IPOs, fostering innovation, as well
as creating
jobs and economic
momentum.

2012, accounting for 30.2% of the
professionally managed assets on a global
basis.
In the Eurozone alone, sustainabilitythemed investments rose 30 percent just in
the last couple years.
Environmental,
social and governance factors have become
increasingly important.
In 2014, the
European Union took major steps toward
requiring major European companies to
report on ESG issues. In Europe, the U.S.
and elsewhere, there is a growing trend of
institutional
“Wall
Street”
investors
becoming more engaged with companies
based on the environmental, social and
governance
components
of
their
operations.
Finally, there are the philanthropic and CSR
efforts of individual financial institutions.
At MSUSA, we are committed to Greece,
supporting the National Hellenic Museum
and the Hellenic Initiative, and working
with other philanthropists on developing
ways to aid in Greece’s recovery.
In recent years, in many respects, banking
and corporate social responsibility have
become complementary, not contradictory.
In the future, as we become more
interconnected and worldwide issues more
complex, global banking, in its many
functions, will play an increasingly
important role in CSR.

Another way that banking fosters CSR is
through investment strategies, advisory
and vehicles for sustainable investment.
According to the Global Sustainable
Investment Association (GSIA), sustainable
investing rose 61% worldwide to $21.4
trillion in 2014, up from $13.3 trillion in
Γέφυρα µεταξύ Επιχειρηµατικότητας, Καινοτοµίας και Κοινωνίας | www.CSRinGreece.gr

$ 1.0 billion of commitments raised
Over 70 investments

Global Finance, founded in Athens in 1991, has pioneered private
equity in the region; it manages private equity and real estate
funds in Greece and Southeastern Europe.
In Greece, Global Finance has done 36 Investments with an exceptional investment track record. Many of Greece’s leading firms
were in the past equity financed by Global Finance.
Global Finance is best positioned to capitalize on opportunities in
Greece through its unparallel network of local business relationships built over 20+ years and its deep understanding of the businesses/owners in Greece.

GLOBAL FINANCE S.A.
7, Fragoklissias Street
151 25 Maroussi, Greece
Tel. +30 210 812 4500
Fax +30 210 805 5430
Email office@globalfinance.gr
www.globalfinance.gr
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Η πραγµατική Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων

Όταν κάποιοι ωφελούνται από την κοινωνία και καταφέρνουν -µε την αξία τους και
τη δουλειά τους- να δηµιουργήσουν πλούτο, τότε το φιλότιµό τους τους ωθεί να
επιστρέψουν κάτι στην κοινωνία!
Όχι από υποχρέωση, αλλά από φιλότιµο!
Αλλά ποιές είναι οι βασικές ευθύνες µιάς επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία;
Γιά µένα οι ακόλουθες:
1. Να φτιάχνουν καλά προιόντα! Προιόντα που να ξεπερνάνε τις προσδοκίες των
πελατών! Προιόντα που να ξεπερνάνε σε "κάλλος" και σε τελειότητα τα άλλα (µε
την δωρική αρχαιοελληνική εννοια του όρου όπου beauty and functionality go
together)!
2. Να αξιοποιούν τους ανθρώπινους πόρους και τα κεφάλαια που χρησιµοποιούν
ώστε να εξασφαλίζεται η κερδοφορία τους! Χωρίς κέρδη, η επιχείρηση δεν µπορεί
να εξασφαλίσει την ανάπτυξή της και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας! Μιά
επιχείρηση που δεν καταφέρνει να παράγει προιόντα πολύ µεγαλύτερης αξίας από
όλα αυτά που καταναλώνει κατά τη διάρκεια της παραγωγής, ∆ΕΝ προσφέρει στο
κοινωνικό σύνολο και δεν συµβάλλει στην ανάπτυξη της οικονοµίας και την
ευηµερία της κοινωνίας!
3. Να λειτουργούν σεβόµενοι τους νόµους, το περιβάλλον, την τοπική κοινωνία.
4. Να σέβονται τους εργαζόµενους, να τους αντιµετωπίζουν ως ξεχωριστή
προσωπικότητα τον καθένα, και να τους αµοίβουν ικανοποιητικά και ανάλογα µε
την εγχώρια και διεθνή επιχειρηµατική πραγµατικότητα.
5. Να επιστρέφουν µέρος από τα κέρδη τους στην κοινωνία αναλαµβάνοντας
"χορηγίες" όπως οι αρχαίοι µας πρόγονοι.
Όπως δίδασκε ο Σωκράτης (σύµφωνα µε τον 'Οικονοµικό' του Ξενοφώντα), είναι το
πιό ωραίο και ευγενικό συναίσθηµα να µπορείς να απολαµβάνεις και να χαίρεσαι τα
κέρδη και τον πλούτο σου, όχι κάνωντας επίδειξή του και καταδυναστεύοντας τους
πιό αδύναµους, αλλά "ευεργετώντας την πόλη και τους φίλους σου"!

Πέτρος ∆ούκας

Πρόεδρος, Capital Partners S.A.
Πρώην Υφυπουργός Οικονοµικών και
Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών
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Elikonos
JEREMIE SICAR

www.elikonos.com
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Ανάπτυξη µετά την κρίση
Κώστας Σκρέκας
Βουλευτής Ν.∆.
πρώην Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Η Ελλάδα φαίνεται ότι χάνει την
ευκαιρία το 2015 να είναι έτος ολικής
επαναφοράς στην ισχυρή και βιώσιµη
ανάπτυξη. Μέχρι το ∆εκέµβριο 2014 η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
προέβλεπε
ανάπτυξη 2,9% για το 2015 και 3,6%
για το 2016. Κι όµως µόλις το 2012 ή
ύφεση ήταν 6,7% οι ακαθάριστες
επενδύσεις κατρακυλούσαν µε ρυθµό
28,7%, η ιδιωτική κατανάλωση µε
7,8% και η ανεργία αυξάνονταν µε ρυθµό 1%
το µήνα!

τελευταία δυόµισι χρόνια είχαµε πετύχει
κατακόρυφη αύξηση της απορρόφησης
των κοινοτικών πόρων: από 41,3% τον
Ιούνιο του 2012 ανεβήκαµε στο 88% το
∆εκέµβριο 2014. Έως το τέλος του
2015 θα είχαµε πετύχει την πλήρη
απορρόφηση
του
συνολικού
προϋπολογισµού ενώ θα ξεκινούσε η
εφαρµογή του νέου ΕΣΠΑ για την
προγραµµατική περίοδο 2014-2020, ο
συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός του
οποίου ξεπερνά τα 26 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Καταφέραµε όµως µε συγκεκριµένο σχέδιο δύο
µόλις χρόνια το 2014 η Ελλάδα να έχει ρυθµό
ανάκαµψης +0,8% πτώση ανεργίας από 28% το
Νοε 2013 στο 25,7% τον Ιαν 2015, αύξηση
ιδιωτικής κατανάλωσης 1,4% και ακαθάριστων
επενδύσεων 2,7%. Τα πράγµατα είχαν
σταθεροποιηθεί και πολλοί και ιδιαίτερα οι
άνθρωποι της αγοράς βλέπανε σταδιακά τα
πράµατα να πηγαίνουν καλύτερα.

Με όλους αυτούς τους τρόπους καταστήσαµε
την Ελλάδα σε διεθνή πόλο επενδύσεων
αξιοποιώντας τα µεγάλα συγκριτικά µας
πλεονεκτήµατα. Λόγω της γεωγραφικής της
θέσης, η χώρα µας είναι η πύλη εισόδου και
εξόδου της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή και
τη βόρεια Αφρική. Οι υποδοµές µας βρίσκονται
σε υψηλό επίπεδο και συνεχώς αναπτύσσονται
και εκσυγχρονίζονται. Λιµάνια, αεροδρόµια,
σιδηροδροµικό και οδικό δίκτυο είναι σε θέση να
εξυπηρετήσουν γρήγορα, αποτελεσµατικά και µε
ασφάλεια το εισαγωγικό και το εξαγωγικό
εµπόριο.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω δώσαµε
έµφαση στην απελευθέρωση των αγορών ώστε
να διευκολύνουµε την επιχειρηµατικότητα,
συµπεριλαµβανοµένης
της
νεανικής
επιχειρηµατικότητας, και για να αυξήσουµε την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας.
Μειώσαµε στο ελάχιστο τα διοικητικά εµπόδια,
τα
οποία
δυσχέραιναν
την
επενδυτική
δραστηριότητα. Αποδεικνύοντας έµπρακτα την
αποφασιστικότητά µας να απλοποιήσουµε τις
σχετικές διαδικασίες, τον Νοέµβριο του 2014
καταργήσαµε την υποχρέωση έκδοσης άδειας
λειτουργίας για 103 οικονοµικούς τοµείς, οι
οποίοι αντιστοιχούν σε 897 διαφορετικά
επαγγέλµατα. Πέρα από την πρακτική σηµασία,
η νέα ρύθµιση είχε και έναν µεγάλο συµβολισµό:
συµβόλιζε την αποφασιστικότητά µας να
µειώσουµε τη γραφειοκρατία.
Η διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας είναι
άµεσα συνυφασµένη µε την ενίσχυση της
καινοτοµίας. Η ανάπτυξη των νεοφυών
επιχειρήσεων (startups) στην Ελλάδα αποτελεί
σαφή ένδειξη για τη ραγδαία βελτίωση του
οικονοµικού κλίµατος, την οποία είχαµε επιτύχει.
Το 2010 οι επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις
ήταν µόλις 500.000 ευρώ. Μέσα σε µόλις τρία
χρόνια αυξήθηκαν κατά 84 φορές, φθάνοντας
τα 42 εκατοµµύρια ευρώ.
Βασικός µοχλός για την επίτευξη των
αναπτυξιακών µας στόχων ήταν το ΕΣΠΑ. Τα

Μετά από πέντε χρόνια συνεχούς µείωσης, το
2013 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο
αυξήθηκαν οι ξένες άµεσες επενδύσεις στην
Ελλάδα. Οι συνολικές ακαθάριστες εισροές στην
Ελλάδα το 2013 ανήλθαν σε 3,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ, σε σύγκριση µε µόλις 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ το 2012. Μέσα σε µόλις ένα έτος είχαµε
αύξηση
60%
στην
προσέλκυση
ξένων
επενδύσεων.
Η Ελλάδα πέρασε πολλές φορές στο παρελθόν
µεγάλες περιπέτειες τις οποίες κατόρθωσε να τις
ξεπεράσει και να προκόψει χάρη στη
δηµιουργικότητα, στο φιλότιµο, στο πείσµα και
στην αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού.
Όµως στις κρίσιµες στιγµές που ζούµε είναι πια
αναγκαία η συνεννόηση σε τρεις βασικούς
πυλώνες.
Στη
∆ηµοσιονοµικό-Φορολογική
πολιτική, στην Ανάπτυξη και βέβαια στην
Παιδεία. Το τελευταίο προϋποθέτει καταρχήν
σοβαρές και υπεύθυνες διαπιστώσεις και κοινή
συνείδηση της πραγµατικότητας. Μέσα από
ειλικρινή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
πρέπει να οδηγηθούµε σε µια εθνική χάραξη
στρατηγικής στους βασικούς αυτούς άξονες από
την οποία δε θα αποκλίνουµε, µε στόχο την
έξοδο της χώρας από την κρίση και την
ευηµερία για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα.
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Κέντρα Αλληλεγγύης

Η αλληλεγγύη
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Και μας ενώνει
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«Το παρόν και το µέλλον της Ελληνικής οικονοµίας και ο ρόλος της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»
Χρήστος Σταϊκούρας
Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.∆.
πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών

Η χώρα, από το 2010 µέχρι και σήµερα,
εφαρµόζει ένα ασφυκτικό και ανελαστικό
Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής, το
οποίο απαιτεί «βίαιη» και εµπροσθοβαρή
δηµοσιονοµική προσαρµογή και την
υλοποίηση πλήθους δύσκολων, αλλά σε
πολλές
περιπτώσεις
αναγκαίων,
διαρθρωτικών παρεµβάσεων.
Πρόγραµµα, το οποίο, παρά τα λάθη στο
περιεχόµενό του αναφορικά µε το µίγµα
της δηµοσιονοµικής πολιτικής, αλλά και
την αβελτηρία στην εφαρµογή του στο σκέλος των
διαρθρωτικών αλλαγών, είχε αρχίσει, µε την
επιτάχυνση της εφαρµογής του µετά το 2012, να
καταγράφει, στο τέλος του 2014, µετρήσιµα θετικά
αποτελέσµατα.
Ενδεικτικά, στο τέλος της προηγούµενης χρονιάς,
σταθεροποιήθηκαν
τα
δηµόσια
οικονοµικά,
ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας,
δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη λήξη της
παρατεταµένης ύφεσης.
Η κατάσταση όµως εξακολουθούσε να είναι
εύθραυστη. Όπως, µε ευθύνη της παρούσας
Κυβέρνησης απεδείχθη το 1ο εξάµηνο του 2015.
Περίοδος κατά την οποία, εξαιτίας της αδράνειας
και της «δηµιουργικής ασάφειας», ως χώρα,
χάσαµε χρόνο, αξιοπιστία και συµµάχους και ως
οικονοµία,
επιστρέφουµε
στα
πρωτογενή
ελλείµµατα και κατρακυλάµε και πάλι στην ύφεση.
Επιβάλλεται, συνεπώς, η Κυβέρνηση να κινηθεί
γρήγορα και να εργαστεί µε σχέδιο ώστε να
επανασυνδεθεί η χώρα µε τη διαδικασία της
ανάταξης της οικονοµίας. Προσδοκώ ότι προς την
κατεύθυνση αυτή θα συνδράµουν, έµπρακτα, και οι
εταίροι.
Κατά την πεποίθησή µoυ, το σχέδιο αυτό πρέπει να
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα µιας ολοκληρωµένης
και συνεκτικής στρατηγικής, µε στόχο την επίτευξη
βιώσιµης ανάπτυξης, µε κοινωνική συνοχή. Βασικοί
άξονες αυτής της στρατηγικής πρέπει να είναι:
Η διασφάλιση της σταθεροποίησης των δηµόσιων
οικονοµικών, µέσω της εφαρµογής αλλά και
ενίσχυσης των ήδη θεσπισµένων κανόνων και
πρακτικών χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
πειθαρχίας.
Η
πραγµατοποίηση,
ακόµη
περισσότερων,
διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων
στις
αγορές
αγαθών και υπηρεσιών.
Η βελτίωση της «ποιότητας» των δηµόσιων
οικονοµικών. Αυτό θα επιτευχθεί µε την αύξηση
της αποτελεσµατικότητας των πόρων και µε την
ενίσχυση, σταδιακά, των δαπανών, όπως είναι στην
έρευνα και στην καινοτοµία, που έχουν υψηλό
πολλαπλασιαστή και απόδοση, προάγουν την
οικονοµική ανάπτυξη και δηµιουργούν υψηλή
κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Η
ταχύτερη
και
εµπροσθοβαρής
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων µέσω
της
ορθολογικής
αξιοποίησης
των
διαθέσιµων πόρων του ΕΣΠΑ και του
Π∆Ε.
Η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών µας
πλεονεκτηµάτων και η ανάδειξη της
σηµασίας της γεωστρατηγικής θέσης της
χώρας.
Η
εντατικότερη
υλοποίηση
του
προγράµµατος
ιδιωτικοποιήσεων
και
αξιοποίησης της περιουσίας του ∆ηµοσίου.
Η δηµιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσµατικού και
σύγχρονου κράτους µε την εκπλήρωση κρίσιµων
ποιοτικών µεταρρυθµίσεων.
Η σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Η περαιτέρω ενίσχυση της µακροχρόνιας
βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους.
Κατά την εκτίµησή µου, αυτός είναι ο ορθός
δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε. Άλλωστε,
όπως σταθερά υποστηρίζω, δεν υπάρχει «βασιλική
οδός» για την εθνική αξιοπρέπεια και την ευηµερία
µας στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό, διεθνές
περιβάλλον.
Υπάρχει
µόνο
η
οδός
που
προσδιορίζεται από:
Την επαναδιατύπωση και την εµπέδωση ενός
σύγχρονου αξιακού κώδικα.
Την καλλιέργεια κουλτούρας κοινωνικής και
πολιτικής
συνεννόησης,
συγκλίσεων
και
δηµιουργικών συνθέσεων.
Τη διαχρονική και αταλάντευτη εφαρµογή ενός
εθνικού στρατηγικού σχεδίου.
Την υλοποίηση σύγχρονων πολιτικών, που είναι
συµβατές µε το εθνικό, αλλά και το Ευρωπαϊκό,
σχέδιο.
Την έντιµη, σκληρή, αποτελεσµατική και ποιοτική
εργασία από όλους µας.
Την εµπέδωση και προώθηση της κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης.
Κοινωνική αλληλεγγύη, µέσω συλλογικών δράσεων
και εθελοντικής συνεισφοράς, στην οποία
συµβάλλει ιδιαίτερα, τα τελευταία χρόνια, ο τοµέας
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Τοµέας που ενσωµατώνει την υπευθυνότητα, τη
διαφάνεια και τη λογοδοσία σε κάθε πτυχή της
επιχειρηµατικής
λειτουργίας
και
προσδίδει
ουσιαστικά οφέλη σ’ ότι αφορά τη διαχείριση των
κινδύνων, την εξοικονόµηση κόστους, την
πρόσβαση σε κεφάλαια, τις σχέσεις της εταιρείας
µε τους πελάτες και τη διαχείριση των ανθρώπινων
πόρων.
Τοµέας τον οποίο πρέπει να αναδείξουµε και στον
οποίο θα πρέπει να επενδύσουµε προκειµένου να
διαµορφώσουµε τις προϋποθέσεις για βιώσιµη
ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
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Εταιρική Υπευθυνότητα: Απάντηση ότι δεν τα περιµένουµε όλα από
το Κράτος
Κωστής Χατζηδάκης
Βουλευτής Β' Αθηνών Ν.∆.
πρώην Υπουργός Ανάπτυξης

Η
Εταιρική
Υπευθυνότητα
αποδείχθηκε πολύτιµος οδηγός
ανάπτυξης
και
κοινωνικής
προσφοράς των ελληνικών
επιχειρήσεων την περίοδο της
κρίσης.
Όσες
επιχειρήσεις
αντιλήφθηκαν από νωρίς την
αναγκαιότητα καθηµερινής και
έµπρακτης προσφοράς προς τους
πολίτες και την χώρα, κατάφεραν
όχι µόνο να συντηρήσουν δυνάµεις
σε ένα αβέβαιο πολιτικό και οικονοµικό
περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα να ενισχύσουν
την εταιρική τους εικόνα και να συµβάλλουν
στην επούλωση κοινωνικών πληγών τις οποίες
το κράτος δεν έχει πλέον ούτε τα µέσα ούτε
και την βούληση να αντιµετωπίσει.
Είναι αλήθεια ότι η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη (ΕΚΕ) εισήλθε στην ελληνική αγορά
στην αρχή ως κάτι το εξωτικό και παράξενο
για τα ελληνικά δεδοµένα. Στην συνέχεια
αντιµετωπίστηκε µε δόσεις καχυποψίας ή και
µε την λογική του «αναγκαίου κακού».
Αναγκαίο κακό που µια εταιρία οφείλει να
επωµιστεί για να µην αντιµετωπιστεί από τον
ανταγωνισµό ή τους καταναλωτές ως
αδιάφορη απέναντι στην Κοινωνία, το
Περιβάλλον, τον Πολιτισµό. Όµως στην
συνέχεια, και καθώς τα οφέλη συνεκτικών και
ολοκληρωµένων σχεδίων ΕΚΕ άρχιζαν να
βγαίνουν στην επιφάνεια, οι εταιρίες
διαπίστωσαν ότι ο δρόµος της αλήθειας
και
της
έµπρακτης
κοινωνικής
προσφοράς
είναι
πάντοτε
ο
συντοµότερος και πιο αποδοτικός. Το
δίπολο Εταιρία-Καταναλωτής µετεξελίσσεται
σιγά-σιγά σε µια νέα κουλτούρα, σε ένα νέο
τριγωνικό σχήµα που περιλαµβάνει την
Εταιρία, τον καταναλωτή, που λογίζεται πλέον
ως Πολίτης, και φυσικά την Κοινωνία. Το
κέρδος για µια εταιρία δεν µεταφράζεται
πλέον
αποκλειστικά
µε
όρους
ισολογισµών. Προστίθεται σε αυτό και το
ηθικό κέρδος που προκαλείται από δράσεις
που απαντούν άµεσα σε ανάγκες για ευκαιρίες
εργασίας, ανάπτυξη της καινοτοµίας, ανάδειξη
του
φυσικού
και
πολιτιστικού
µας
πλεονάσµατος.
Η οικονοµική κρίση όχι µόνο µεγέθυνε και
πολλαπλασίασε αυτές τις ανάγκες, αλλά
ταυτόχρονα κινητοποίησε τον ιδιωτικό τοµέα,
τις ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην πατρίδα
µας, να αναλάβουν δράση. Έχοντας
πειστεί ότι το Κράτος είναι
ανίκανο να υλοποιήσει όλες
εκείνες τις δράσεις κοινωνικού,
περιβαλλοντικού
και
πολιτιστικού
χαρακτήρα
που
χρειάζονται για να µείνει η χώρα,
η Οικονοµία και η Κοινωνία
όρθια, πολλές µικρές και µεγάλες
επιχειρήσεις ανέλαβαν πρωτοβουλίες,
ξεπέρασαν
γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις,
δηµιούργησαν
οργανωµένα
δίκτυα
και
συνέργειες µεταξύ τους, προσφέροντας
απαντήσεις
σε
ανάγκες,
λύσεις
σε
προβλήµατα.
Η Ελλάδα βρίσκεται στο κατώφλι
µεγάλων επιλογών αλλά και µεγάλων
κοινωνικών
µετασχηµατισµών.
Το
Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Επιχειρηµατικότητα-Καινοτοµία-Κοινωνία»
που το Capital Link CSR in Greece
διοργανώνει για 5η συνεχή χρονιά, αποτελεί
µια πρώτης τάξεως ευκαιρία αυτή η αλλαγή
νοοτροπίας εταιριών να γίνει αντικείµενο
ανάλυσης
και
εξαγωγής
χρήσιµων
συµπερασµάτων. Όπως αυτές οι εταιρίες που
συµµετέχουν στο Συνέδριο το αντιλήφθηκαν
εγκαίρως και προσάρµοσαν την πολιτική τους,
άλλαξαν νοοτροπία και είδαν µε άλλο µάτι την
σχέση τους µε τους καταναλωτές, έτσι και
άλλες εταιρίες, µικρότερες ή µεγαλύτερες, θα
πρέπει να επιλέξουν ανάµεσα σε παρωχηµένες
επιχειρηµατικές πρακτικές ή πρακτικές µε
περισσότερο κοινωνικό προσανατολισµό.
Οι πολίτες µε την σειρά τους καλούνται να
επιλέξουν
ανάµεσα
στον
ηθικό
καταναλωτισµό,
εκείνον
δηλαδή
που
ανταµείβει τις εταιρίες µε κοινωνικό πρόσωπο,
και την
καταναλωτική
πρακτική του
παρελθόντος, εκείνη που συνέβαλε στην
ηθική κρίση που βιώνουµε σήµερα. Αυτή η
αλυσίδα ηθικής ανταµοιβής και έµπρακτης
κοινωνικής προσφοράς είναι το κλειδί τόσο
για τις εταιρίες που θέλουν να επιβιώσουν
όσο και για την Κοινωνία που θέλει να βλέπει
προβλήµατα να επιλύονται, παρά να
πολλαπλασιάζονται.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στο Συνέδριο µε την
ελπίδα το επόµενο να διεξαχθεί υπό συνθήκες
αισιοδοξίας, ευηµερίας και ανάπτυξης για την
πατρίδα µας.
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Collaboration and Solidarity are the Tools for our Future
Epaminondas Farmakis
Managing Director
Solidarity Now

Traditionally, the market is seen as
the primary source of innovation; it
has the structures, mechanisms and
incentives that drive innovation.
Moreover, the philanthropic and
community sectors are also becoming
increasingly involved. In Greece, due
to the prolonged economic crisis,
innovation is becoming a necessity in
the third sector, as new methods and
tools have been developed to successfully
address the complex social and economic
challenges. Established in 2013 by the Open
Society Foundations
(http://www.opensocietyfoundations.org/),
Solidarity Now (http://www.solidaritynow.org/)
exemplifies a prosperous collaboration between
citizens and organizations (including NGOs, local
government and civil society groups) that
contributes to the capacity-building of civil
society through a system of re-granting, offering
financial and programmatic support to
organizations, in the aim of maximizing their
impact in times of great necessity.
Through its grants, it designs, supports and
implements programs responding to society’s
increased needs & enabling people to handle
with dignity the challenges they have to face.
Solidarity Now has implemented projects, so as
to:
•
Alleviate the suffering of people in Greece,
through facilitating access to health care
services and reducing food insecurity
•
Defend civil liberties and fundamental
rights and promote social cohesion
•
Support the integration of vulnerable
groups, such as Roma
•
Empower employment in the midst of the
crisis
•
Create a credible National & European
advocacy position
•
Empower civil society groups and local
government
It supports Greek civil society groups and is
setting up Solidarity Centers around Greece.
Such as the one in Thessaloniki and in Athens.
These Centers offer space to new and existing
civil society organizations in Greece, facilitating
community solutions to pressing social and
economic problems. The Centers address the
unique needs of local communities it operates
within and caters to all regardless of their
nationality, religion, origins and social status.

Cooperation is key to our approach, we
rely on partnerships with other
stakeholders, civil society public and
private bodies to maximize the impact
of our efforts across the community.
Today the philanthropic model is
changing, and young, social innovators
and entrepreneurs are helping lead the
way. They have their finger on the pulse
of some of the most important -- and
often overlooked -- opportunities for change. As
always, it's important for donors to evaluate
new initiatives carefully to determine which ones
have reliable, effective structures in place, but
greater transparency is making that information
more
readily
available.
Meanwhile,
philanthropies
should
enlist
young
entrepreneurs, listen to their ideas and support
their projects.
At Solidarity Now we recognize that creating
enduring change takes time, and involves more
than grantmaking. We integrate this new
philanthropic
model
by
encouraging
collaboration among small and large NGOs,
SMEs, and social businesses and fostering the
exchange of ideas and best practices among
civil society actors, thus engaging in a more
accountable and coordinated approach towards
crucial issues, such as migration. We argue that
more dynamic small and medium-sized
enterprises (SMEs) – i.e. those that are more
entrepreneurially oriented, internationalized and
high-performing - are also more likely to engage
in philanthropy and form corporate foundations
and engage in high levels of CSR. Dynamic
SMEs “stand out” and thus have a greater need
to build legitimacy with external stakeholders by
engaging in philanthropy.
Solidarity Now is already embedded in Greek
society as a transparent organization which
engages in open call procedures. Having
integrated the employability dimension both into
our Solidarity Centers’ strategy and our regranting priorities, we have offered direct grants
such as the support of young entrepreneurs and
the introduction of microfinance in Greece. Our
efforts continue to strive towards establishing
new operating standards for NGOs and
introducing best practices in the field including
collaborations with SMEs; we believe these
contributions will increase promising ideas and
new projects by leading social actors, hence
maximizing the impact of philanthropy in
Greece.
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333 S. HALSTED AVE.
CHICAGO

CURRENT
EXHIBITS:

JOHN P. CALAMOS, SR.
SUPPORTS THE
NATIONAL HELLENIC
MUSEUM
As the Chairman of the Board of
the National Hellenic Museum,
John P. Calamos, Sr. is dedicated
to preserving Greek culture in the
United States and educating the
community about the history of
Greeks in America.

C. Dean Metropoulous and
John P. Calamos, Sr. at the
2014 NHM Gala.

The Museum is grateful to Mr.
Calamos for his important role
in helping to promote Hellenism
and celebrate the great
contributions of Greek
Americans to the
American mosaic.

Transcending Boundaries:
The Art of Anthony Quinn
The art of legendary
actor Anthony Quinn, who
brought to life one of the greatest literary characters of our time
- the irrepressible Zorba the Greek.
The Street is My Gallery
See the work of Athenian artists responding to the crisis in Greece and
finding their voices through street art.
Monumental
A hands-on exhibit that explores the
magnificent masterpieces of ancient
Greece, introducing children to the
principles of architecture.
Reaching for the American Dream:
The Legacy of Greek Immigration
Trace the path of the Greek immigrant and
learn about Greek contributions during
definitive moments of American history.

312-655-1234
NATIONALHELLENICMUSEUM.ORG
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Σοφία Παπαϊωάννου
∆ιευθύντρια Έκδοσης, Huffington Post Ελλάδος
Παρουσιάστρια εκποµπής 360ο, Alpha TV

Όταν ξέσπασε η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα όλοι ανησυχήσαµε για
τα νέα παιδιά που στην αρχή της καριέρας τους, την στιγµή που όλος
ο κόσµος της δηµιουργίας και των ευκαιριών κανονικά θα απλωνόταν
µπροστά τους, είχαν να αντιµετωπίσουν
την ανεργία και την
αβεβαιότητα. Νέοι έφευγαν και φεύγουν από την Ελλάδα
προσφέροντας την εργασία και τα ταλέντα τους σε άλλες χώρες.
Την ίδια στιγµή όµως εµείς, ως δηµοσιογράφοι και πολίτες αυτής της
χώρας, βλέπουµε ότι υπάρχει µία µεγάλη δίψα από το κοινό που
απεγνωσµένα ζητά να βρει πρότυπα και για να εµπνευστεί και να
δηµιουργήσει µέσα στην Ελλάδα.
Έχοντας αυτές τις σκέψεις στο µυαλό µας είναι σηµαντικό, περισσότερο από ποτέ στην
συγκεκριµένη χρονική στιγµή, να γνωρίσουµε στο Ελληνικό κοινό τους πετυχηµένους Έλληνες
και Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες που τόλµησαν, ξεκίνησαν από χαµηλά και πέτυχαν σε
µία µεγάλη και απαιτητική χώρα σαν την Αµερική. Είναι σηµαντικό να ακούσουµε από τους
ίδιους πως πέτυχαν ο καθένας στον τοµέα του, να µάθουµε από την πείρα τους και την τριβή
τους µε δυσκολίες και προκλήσεις. Είναι σηµαντικό να ακούσουµε πρακτικές συµβουλές για το
τι κοιτάνε σε µια εταιρεία στην οποία θέλουν να επενδύσουν, τι προτείνουν στις νέες εταιρείες
για να καταφέρουν να παρέχουν καινοτόµα προιόντα και υπηρεσίες σε διεθνή κλίµακα, πως
µπορούµε να παράγουµε εξαγώγιµα προιόντα..
Η εµπειρία τους µας δείχνει όµως και το πλαίσιο µέσα στο οποίο οι νέες εταιρείες στην
Ελλάδα µπορούν να ευδοκιµήσουν. Τι ήταν αυτό που βοήθησε τους πετυχηµένους Έλληνες
στην Αµερική και τι έχει και πρέπει να εξελίξει η Ελλάδα ή τι δεν έχει και πρέπει να προσφέρει
η χώρα για να βοηθήσει τους νέους έλληνες επιχειρηµατίες αλλά και τους ξένους επενδυτές
που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Το Συνέδριο της Capital Link δείχνει τον δρόµο πως µπορεί η Ελλάδα της κρίσης να γίνει
ακόµα και ευκαιρία για τους νέους.
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Η επόµενη µέρα για την επιχειρηµατικότητα
Χάρης Μακρυνιώτης
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Endeavor Greece

Η επιχειρηµατικότητα καλείται να
συµβάλλει στην ανάκαµψη µιας
οικονοµίας, η οποία έχει πληγεί από
µείωση του ΑΕΠ της τάξης του 25%
και ανεργία που έχει φτάσει µετά από
απώλεια ενός εκατοµµυρίου θέσεων
εργασίας σε ποσοστά ρεκόρ της
τάξης του 25%, ποσοστό που
υπερδιπλασιάζεται
στους
νέους
ηλικίας µέχρι 34 ετών.
Όπως έχουµε καταγράψει στο
παρελθόν, στην Ελλάδα ιδρύονται κατά µέσο
όρο 40.000 εταιρείες ετησίως. Το πρόβληµα
όµως είναι ότι ένα εντυπωσιακό ποσοστό
90% δεν στρέφεται σε εξωστρεφείς και
παραγωγικούς κλάδους ή προέρχονται από
κλάδους που έχουν χάσει τη δυναµική τους.
Είναι, επίσης, σηµαντικό ότι ένα πολύ µεγάλο
ποσοστό των ανέργων προέρχεται από µη
παραγωγικούς κλάδους και κλάδους που δε
θα µπορέσουν να ανακάµψουν στα προ
κρίσης επίπεδα ανεξάρτητα από τις εξελίξεις.
Τέτοιοι για παράδειγµα είναι οι κλάδοι του
λιανεµπορίου ή της εστίασης. Επίσης, οι µισοί
περίπου από τους ανέργους προέρχονται
γεωγραφικά από τις περιοχές της Αττικής και
της Θεσσαλονίκης.
Όλα τα παραπάνω απαιτούν αλλαγή πλεύσης
προς
την
υγιή
και
παραγωγική
επιχειρηµατικότητα
µεγάλης
κλίµακας.
Χρειάζεται η ταχεία ανάπτυξη εκείνων των
επιχειρήσεων που έχουν τις προϋποθέσεις να
µεγεθυνθούν. Είτε είναι σήµερα µικρές,
µεσαίες ή – σε µικρότερο βαθµό - µεγάλες,
είτε είναι ακόµη στο µυαλό των εν δυνάµει
ιδρυτών τους ως σοβαρές επιχειρηµατικές
ιδέες. Έχουµε δει τον τελευταίο καιρό
καινοτόµες και εξωστρεφείς εταιρείες µε
πραγµατικό όραµα και προοπτική που
µπορούν να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας
και να συµβάλουν στην ανάπτυξη.

στην
ενέργεια
ή
το
χρηµατοπιστωτικό τοµέα), αλλά και
διεθνείς ευκαιρίες στην ευρύτερη
περιοχή ή σε παγκόσµιο επίπεδο
(π.χ., στον τοµέα της τεχνολογίας).
Είναι πλέον σαφές ότι τέτοιες
ευκαιρίες
και
πλεονεκτήµατα
υπάρχουν πολλά και παραµένουν σε
µεγάλο βαθµό αναξιοποίητα, παρότι
η Ελλάδα διαθέτει την απαιτούµενη
‘πρώτη ύλη’ και ένα εξαιρετικά
ποιοτικό ανθρώπινο δυναµικό.
Οι επιχειρηµατίες που έχουν το κατάλληλο
προφίλ και ηγούνται τέτοιων εταιρειών µε
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα και µπορούν
να συµβάλουν στην ανάκαµψη της οικονοµίας
είναι προφανώς λίγοι, ωστόσο εύκολα
χαρτογραφούνται. Και είναι κατά βάση εκείνοι
και εκείνες που πρέπει να στηριχθούν
στοχευµένα
σε
όλα
τα
µέτωπα
(χρηµατοδότηση, κίνητρα, επαφή µε το
κράτος κ.λπ.).
Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί και το
προφίλ των εργαζοµένων, που θα χρειαστεί
να αποκτήσουν άµεσα νέες γνώσεις και
εφόδια
για
να
είναι
περισσότερο
ανταγωνιστικοί και να προσανατολιστούν
στους
κλάδους
µε
ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα για τη χώρα και προοπτική
ανάπτυξης.
Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις ευκαιρίες
και τα δοµικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας
βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης, είναι
εξωστρεφείς και αποτελούν ήδη ελκυστικές
επενδυτικές επιλογές τόσο για εγχώριους όσο
και διεθνείς επενδυτές. Αυτές οι εταιρείες
πρέπει να αναδειχθούν ως πρότυπα και να
στηριχθούν από όλους τους αρµόδιους φορείς
για να κατακτήσουν ηγετική θέση στην αγορά
και να συµβάλουν στην ανάκαµψη της
οικονοµίας.

Αυτού του τύπου οι εταιρίες αξιοποιούν
δοµικά πλεονεκτήµατα της χώρας (π.χ., στον
τουρισµό και τα τρόφιµα), ευκαιρίες που
έχουν προκύψει λόγω κρίσης σε τοµείς που
βρίσκονται σε ευρύτερη αναδιάρθρωση (π.χ.,
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NEANIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ : Η Έµπνευση είναι το Κλειδί
Xenia Kourtoglou
Founder & Managing Partner, Focus Bari A.E.
Co-Founder, e-satisfaction

Τα “startups” ή νεοφυείς
επιχειρήσεις ακούγονται
συνέχεια γύρω µας τα
τελευταία
χρόνια:
γνωρίζει την ύπαρξή
τους
µια
µεγάλη
αναλογία του κοινού74%
σύµφωνα
µε
πρόσφατη έρευνα της
Focus Bari- και όσοι τα
γνωρίζουν έχουν θετική
γνώµη.
Τα startups θεωρούνται σηµαντική
ευκαιρία για την οικονοµική ανάπτυξη στην
χώρα µας (78%) και κίνητρο των ικανών νέων
να µείνουν και να δηµιουργήσουν στην Ελλάδα.
Το πιο ενθαρρυντικό εύρηµα είναι
πως η
στήριξή τους θεωρείται σηµαντική γιατί ενισχύει
την ιδιωτική πρωτοβουλία και εξωστρέφεια
(79%), και παράλληλα ωφελεί στην βελτίωση
της νοοτροπίας και στην ανάπτυξη αξιών, ειδικά
µεταξύ των νέων (80%).
Έτσι, βλέπουµε όλο και περισσότερες κινήσεις
υποστήριξης της νεανικής επιχειρηµατικότητας,
όπως το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας
του Libra Group, που ενθαρρύνει και εµπνέει τις
νεανικές οµάδες µε υγιή τρόπο, προσφέροντας
το “seed money” για να υλοποιήσουν τις ιδέες
τους, και ακόµα πιο πολύτιµη είναι η προσφορά
εξαιρετικών µεντόρων και business networking
σε όλο τον πλανήτη!
Έχοντας
µακρόχρονη
εµπειρία
σαν
επιχειρηµατίας και µε προσωπικό mission εδώ
και πάρα πολλά χρόνια την ενθάρρυνση των
νέων, πιστεύω ότι το «κλειδί» στην ανάπτυξη
των startups είναι η έµπνευση! Πρώτα απ’ όλα
η έµπνευση της «πυρηνικής» οµάδας του
startup, και η έµπνευση που µπορούµε να
δώσουµε εµείς οι παλιότεροι µέσα από το
προσωπικό µας παράδειγµα και µέσα από την
προσφορά µας σε ενθάρρυνση, πίστη και
καθοδήγηση ακριβώς όπως ενθαρρύνουµε ένα
µωρό στα πρώτα του βήµατα: ακόµα κι αν
πέσει, το παροτρύνουµε να σηκωθεί και το
ντύνουµε µε ενθουσιασµό σε κάθε πετυχηµένο
του βήµα!
Έτσι λοιπόν, στην Ελλάδα του «δεν γίνεται»,
στην Ελλάδα όπου η έννοια του επιχειρηµατία
είναι συχνά παρεξηγηµένη και αρνητική, στην
Ελλάδα που απαξιώνει την αποτυχία, εκφράζω
ένα µεγάλο «µπράβο» σε όσους στηρίζουν τα
startups και δίνω 7 “tips” προς τους νέους
επιχειρηµατίες:

1.Εµπιστέψου τον εαυτό σου!Πώς το χτίζεις
αυτό; Πιστεύοντας απόλυτα στον χαρακτήρα,
τις ικανότητες, την δύναµη κ την αλήθεια σου.
2.Ζωγράφισε το δικό σου όραµα!
Οι περισσότεροι άνθρωποι χτίζουν την ζωή τους
σύµφωνα µε επιβαλλόµενα πρότυπα πεποιθήσεις
και κλισέ: εσύ µην το κάνεις! Αν έχεις ένα
όραµα κυνήγησέ το, ψάξτο, δοκίµασέ το, µάθε
ότι περισσότερο µπορείς γι’ αυτό, πάλεψέ το,
µπες στη δράση!
3.Τσέκαρε αν έχεις τη στόφα του επιχειρηµατία!
Ο επιχειρηµατίας είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα,
είναι οραµατιστής, χαρισµατικός, δηµιουργικός,
εµπνευστικός, τολµηρός, ακούραστος,…ίσως και
λίγο «τρελός»! Βρίσκει ανάγκες και αγορές,
εµπνέει επενδυτές και συνεργάτες, ανοίγει
δρόµους, έχει σαν στόχο την δηµιουργία και
µετά το κέρδος, και έχει ατέλειωτο πάθος και
πίστη σε αυτό που οραµατίζεται! ∆εν διστάζει
να ρισκάρει, να τσαλακωθεί, να κάνει λάθη, να
δεχθεί πως δεν τα ξέρει όλα, να αναλάβει τις
ευθύνες του!
4.Ακολούθησε πάντα τις αρχές και τις αξίες σου!
Ποιες είναι οι δικές σου αρχές και αξίες; Ποια
είναι η αποστολή και η φιλοσοφία της
επιχείρησης
σου;
‘Ολες
τις
διαχρονικά
πετυχηµένες επιχειρήσεις, µεγάλες η µικρές,
είναι εκείνες που βάζουν πάνω σπ όλα τον
άνθρωπο, την δηµιουργία καινοτοµίας και
προσφοράς, και το κέρδος σαν αποτέλεσµα και
πηγή ανάπτυξης : όχι σαν αυτοσκοπό.
5.∆ιάλεξε τους κατάλληλους συνεργάτες!!!
Πως θα το κάνεις αυτό;;; Θα τους εµπνεύσεις!
Με την πίστη και το πάθος σου θα τους
µεταδώσεις τον ενθουσιασµό και την λαχτάρα
να γίνουν µέλη της οµάδας σου.
6.Φρόντισε την ισορροπία στον τρόπο ζωής
σου!
Η ζωή µας έχει πολλούς τοµείς και είναι όλοι
σηµαντικοί: η οικογένεια, ο σύντροφος, τα
παιδιά, η κοινωνική ζωή, οι φίλοι, η διασκέδαση,
τα χόµπι, η προσωπική φροντίδα και ανάπτυξη,
είναι έξ ίσου σηµαντικά µε την επιχείρηση και
την καριέρα.
7.Μην σταµατάς ποτέ να εξελίσσεσαι και να
εξελίσσεις!
Τόσο εσύ όσο και η επιχείρηση σου είστε
ζωντανοί οργανισµοί που συνεχώς αλλάζουν και
εξελίσσονται. Να αφουγκράζεσαι συνέχεια τους
πελάτες, τους συνεργάτες, την αγορά και την
κοινωνία σου, να πρωτοπορείς, να καινοτοµείς
και να µένεις πάντα νέος/α!
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Η Κοινωνική Ευθύνη στο ∆ηµόσιο
Παναγιώτης Γ. ∆ράκος
Πρόεδρος
Ένωση Εισηγµένων Εταιρειών

Η ΕΚΕ είναι δεδοµένη στις µεγάλες
επιχειρήσεις που διαθέτουν τα µέσα,
ενώ
είναι
περιορισµένη
στις
µικρότερες λόγω έλλειψης πόρων.
Αλλά το βασικό θέµα που
έχει
αντίκτυπο σε όλους µας δεν είναι
ούτε η ΕΚΕ, ούτε η Εταιρική
∆ιακυβέρνηση (Ε∆), ούτε οι συχνές
αλλαγές στα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (∆ΛΠ - IFRS), αλλά η
έλλειψή τους στο ∆ηµόσιο!
Τα Συνέδρια µας για την ΕΚΕ απευθύνονται
στις εταιρείες και τους διευθυντές τους. Όλοι
γνωρίζουµε
ότι
κανένας
∆ιευθύνων
Σύµβουλος δεν θα περιορίσει την συµµετοχή
της εταιρείας του στο πρόγραµµα ΕΚΕ
προκειµένου να προσθέσει συγγενείς του σε
κάποιο τµήµα της εταιρείας που διευθύνει,
όπως συµβαίνει τακτικά στο δηµόσιο…
Η κοινωνική ευθύνη του ∆ηµοσίου έγκειται
στην υποχρέωση κάθε υπουργού για σωστή
διακυβέρνηση (Ε∆) του Υπουργείου του.
Πρέπει να αποδίδει στον Ελληνικό λαό που
τον εξέλεξε το έργο που έχει αναλάβει µε τον
καλύτερο, ειλικρινέστερο, οικονοµικότερο και
συντοµότερο τρόπο. Οι χαρακτηρισµοί αυτοί
αφορούν διαφορετικές κοινωνικές ευθύνες
του Υπουργού. Είναι λύσεις καλύτερες δηλαδή χρησιµότερες και πρακτικότερες- ή
είναι ακατάλληλες; Έχουν παρουσιασθεί σαν
σκέψεις επιδεχόµενες κριτική και βελτίωση ή
επιβάλλονται δια του στρατηγήµατος των
κατεπειγόντων
νοµοθετηµάτων;
Είναι
εµφανές ότι είναι ανταγωνιστικές σε τιµές µε
άλλα ανάλογα προϊόντα; Θα αποδοθούν στην
δηµόσια χρήση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
ή θα χρονίζουν στις «Ελληνικές Καλένδες»;
Όταν διοργανώνουµε ένα συνέδριο πρέπει
πέραν του ιδιωτικού τοµέα, να θέτουµε προς
εξέταση και τον δηµόσιο τοµέα επειδή αυτός
έχει µεγαλύτερη ανάγκη. ∆υστυχώς όµως δεν
το κάνουµε. Οι γνώσεις που έχουν συλλεγεί
από τις εταιρείες και τα στελέχη του ιδιωτικού
τοµέα και οι πρακτικές των εταιρειών τους
είναι εφάµιλλες των αντίστοιχων µεγάλων
εταιρειών του εξωτερικού. Αυτό µας δίνει την

δυνατότητα να βοηθήσουµε το
δηµόσιο στην αναδιοργάνωση που
απαιτούν οι περιστάσεις.
Πώς µπορεί να γίνει αυτό;
Καταρχήν, πρέπει να µειωθεί η
γραφειοκρατία
και
άρα
να
µειωθούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι
(δ.υ.) Η Ελλάς το 1974 διοικείτο
µε 105,000 δ.υ. και µε ελάχιστους
υπολογιστές. Το 2010 σύµφωνα µε
την απογραφή οι δ.υ. ανήλθαν
στους 768,000. Η ευκολία µε την οποία
γίνονταν οι διορισµοί µας οδήγησε στο
σηµερινό αποτέλεσµα. Ένας λογικός αριθµός
δ.υ. θα ήταν οι 250,00.
Οι περισσότεροι θύλακες γραφειοκρατίας
βρίσκονται στα ανώτερα κλιµάκια. Ο αριθµός
των απαραιτήτων φυλάκων, καθαριστριών,
νοσοκόµων, διοικητικών υπαλλήλων και
άλλων
που
προσφέρουν
άµεσες
εξυπηρετήσεις στο κοινό δεν αλλάζει. Εκείνο
που αλλάζει είναι αν κάθε νέα φουρνιά
πολιτικών προσθέτει και άλλες καθαρίστριες
στις ήδη υπάρχουσες. ∆εν έχουµε µάθει ποτέ
πόσα δωµάτια καθάριζε κάθε µια από τις 500
καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών επί
8ωρο και πενθήµερο και ενδεχοµένως και µε
υπερωρίες… Αν πχ το 1974 τα λίγα τότε
πανεπιστήµια µας είχαν ανάγκη 500
εργαζόµενους στα κατώτερα αυτά κλιµάκια,
σήµερα τα πολλαπλάσια πανεπιστήµια έχουν
απλά
ανάγκη
τον
ίδιο
αριθµό
πολλαπλασιαζόµενο µε τον πρόσθετο αριθµό
πανεπιστηµίων).
Μόνο µια λύση υπάρχει. Η µη πρόσληψη,
χωρίς πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ώστε να
αναγκασθεί το δηµόσιο να καταργήσει
άχρηστες διαδικασίες, αφού δεν θα έχει το
προσωπικό για να τις εφαρµόσει. Αυτό που
προτείνουµε µοιάζει µε επανάσταση! Θα
υπάρξουν κυβερνήσεις για να το κάνουν;
Μόνο αν όλοι µας, καθένας από την θέση του,
απαιτήσουµε ανάλογες λύσεις. Να παύσουν οι
προσλήψεις, για να παύσει η γραφειοκρατία.
Να µια επωδός για όλα τα συνέδρια µας!
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν
έναν από τους κορυφαίους Οµίλους στον τοµέα της ενέργειας
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε δραστηριότητες σε 7 χώρες.
Οι µετοχές τους διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου
(LSE: HLPD).
Το 2014, ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε €9,5 δισ. και τα Συγκρίσιµα Κέρδη
EBITDA σε €417 εκ.
Μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (42,6%) και το Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (35,5%), ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα
διαπραγµατεύσιµο ποσοστό ανήκει σε θεσµικούς (13,9%) και ιδιώτες (8,1%) επενδυτές.
Ο τοµέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 75% του
συνολικού ενεργητικού του Οµίλου. Ο Όµιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια
που λειτουργούν στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη), µε συνολική
δυναµικότητα 340 kbpd, κατέχοντας µερίδιο περίπου 65% της ελληνικής αγοράς στον τοµέα
του χονδρικού εµπορίου πετρελαιοειδών.
Ο Όµιλος, την πενταετία 2007-2012 υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραµµα ύψους €3 δις
περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της µεγαλύτερης ιδιωτικής
βιοµηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση
του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το 2013 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά εµπορικής λειτουργίας του
αναβαθµισµένου διυλιστηρίου της Ελευσίνας, το οποίο αφού ολοκλήρωσε επιτυχώς τη
διαδικασία αριστοποίησης, είχε σηµαντική συνεισφορά στην κερδοφορία του Οµίλου και την
αύξηση των εξαγωγών του.
Ο Όµιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εµπορία, µέσω των θυγατρικών του ΕΚΟ και
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην BP Hellas). Οι δυο εταιρείες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια
λιανική εµπορία µέσω δικτύου περίπου 1.800 πρατηρίων, καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου,
βιοµηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίµων και λιπαντικών.
Επιπλέον, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. ∆ιαθέτει το
µοναδικό διυλιστήριο της π.Γ.∆.Μ. στα Σκόπια και µέσω ενός δικτύου 287 πρατηρίων
συνολικά, κατέχει σηµαντική θέση στην εµπορία καυσίµων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία και
Μαυροβούνιο.
Ο Όµιλος κατέχει δικαιώµατα έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, το Μαυροβούνιο και
την Αίγυπτο. Στην Ελλάδα, συµµετέχει ως διαχειριστής (operator) σε διεθνή κοινοπραξία
πετρελαϊκών εταιριών (συµµετοχή 33%), που διαθέτει δικαιώµατα έρευνας και παραγωγής
στην περιοχή του ∆υτικού Πατραϊκού κόλπου και έχει ξεκινήσει τη διεξαγωγή ερευνητικών
εργασιών, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Μίσθωσης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ο Όµιλος διαθέτει το µοναδικό καθετοποιηµένο συγκρότηµα παραγωγής πετροχηµικών στην
Ελλάδα, µε κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του, η παραγωγή του οποίου
γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα Basel. Το µερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50%
ενώ οι εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία, την Ιταλία και την Ιβηρική χερσόνησο,
αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 50%-60% των πωλήσεων.
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται επίσης στους τοµείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία µε την ιταλική EDISON, ήδη λειτουργεί δύο µονάδες
συνδυασµένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 810 MW.
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Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, µε χαρτοφυλάκιο άνω των 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Ο Όµιλος συµµετέχει κατά 35% στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (∆ΕΠΑ), που αποτελεί
τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ∆ΕΠΑ κατέχει το 100% του
∆ΕΣΦΑ, ιδιοκτήτη και διαχειριστή του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου, καθώς και το 51%
των τοπικών εταιρειών διανοµής και παροχής αερίου (ΕΠΑ).
O ∆ΕΣΦΑ βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης στην εταιρεία SOCAR του Αζερµπαϊτζάν, καθώς
στις 21 ∆εκεµβρίου 2013 υπεγράφη συµφωνία πώλησης των µετοχών (Share Purchase
Agreement) ύψους €400εκ. για το 66% των µετοχών, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής
υπόκειται στην έγκριση των αρµόδιων ρυθµιστικών αρχών ενέργειας και ανταγωνισµού σε
Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Website: www.helpe.gr
E-mail: info@helpe.gr

Calamos Investments LLC
Calamos Investments is a diversified global
investment firm offering innovative investment
strategies including equity, lower-volatility equity,
fixed
income,
convertible
and
alternative
investments. The firm offers strategies through separately managed portfolios, mutual funds,
closed-end funds, private funds, UCITS funds, and exchange traded funds. Clients include
major corporations, pension funds, endowments, foundations and individuals, as well as the
consultants and financial advisors who serve them. Headquartered in the Chicago
metropolitan area, the firm also has offices in London and New York.
For more information visit www.calamos.com.

LIBRA GROUP
The Libra Group is a privately-owned international
business group that controls 30 subsidiaries active
across six continents. It is primarily focused on five
core sectors: shipping, aviation, real estate,
hospitality and energy. Outside those areas there are
selected 'diversified investments'.
In recent years Libra’s shipping company has added significantly to its fleet which now stands
at 75 vessels, while its aviation leasing business has built a substantial portfolio of aircraft
including a fleet of 90 helicopters. The group’s real estate interests comprise residential and
commercial property throughout the world.
Libra’s hospitality companies own and operate hotels on five continents, while its renewable
energy companies own a range of wind, solar, biogas and alternative energy facilities
globally. The group undertakes numerous educational and philanthropic initiatives including
The Hellenic Entrepreneurship Award, created by Libra with a $10 million commitment to
provide funding and mentoring for start-up businesses in Greece. The Libra Internship
Programme supports over 100 young people per annum, many of whom have suffered social
or economic disadvantage.
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METROPOULOS & COMPANY
Metropoulos & Company which includes Dean’s
sons, Evan and Daren, is recognized and
differentiated from other private equity firms by
their unique “operational” reputation in building, restructuring and repositioning businesses
with their well-known talents for creative innovation and marketing as well as financial and
operational skills. The acquired companies have often acted as platforms for further
synergistic acquisitions and were subsequently taken public or sold to major strategic
corporations. Metropoulos & Company has invested $49 billion in the 82 businesses, many of
which represent highly recognized global brands, such as Mumm Champagne, Ghirardelli
Chocolate Co., Perrier Jouet Champagne, Bumble Bee Tuna, Hostess Brands, Pabst Blue
Ribbon and many others. In addition, public companies such as Premier Foods in the U.K.
and Pinnacle Foods in the U.S. number among the well-known businesses created by
Metropoulos.

Όµιλος OTE
Ο όµιλος 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 22.000 εργαζοµένους.
Όραµα του ΟΤΕ είναι να προσφέρει ολοκληρωµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου ώστε να αποτελεί την πρώτη επιλογή των πελατών στην Ελλάδα και τη Ν.Α.
Ευρώπη, καθώς και να ενεργεί ως «υπεύθυνος πολίτης», µε παρουσία και δράση που
προσθέτουν αξία σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
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
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
FIRST ATHENS
Η First Athens Corporate Finance
Α.Ε. είναι µία ανεξάρτητη εταιρία
παροχής υπηρεσιών που προσφέρει
εξειδικευµένες
συµβουλές
σε
επιχειρήσεις
σε
θέµατα
χρηµατοδότησης, εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), εισαγωγής σε χρηµατιστήρια,
ανάπτυξης και αναδιορ- γάνωσης.
Από την ίδρυσή της, η εταιρία έχει υιοθετήσει πελατοκεντρική αντίληψη προσανατολισµένη
στην επίτευξη συγκε- κριµένων και µετρήσιµων στόχων. Οι αρχές λειτουργίες της καθορίζουν
το πλαίσιο συνεργασίας µε τους πελάτες που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αµεσότητα,
εργατικό- τητα, εµπιστοσύνη και εµπιστευτικότητα, αντικειµενικότητα και ρεαλισµό.
Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2009, από́έµπειρους επαγγελµατίες µε σηµαντική εµπειρία και γνώση
στους τοµείς των επενδύσεων, κεφαλαιαγορών, εξαγορών και συγχωνεύ- σεων, τραπεζικών
χρηµατοδοτήσεων και στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων.
Το 2012, µε την ίδρυση της εταιρίας Elikonos GP sarl στο Λουξεµβούργο, το πεδίο
δραστηριοτήτων διευρύνθηκε, καλύπτοντας και το χώρο των επενδύσεων (VC). Το ίδιο έτος,
η Elikonos GP δηµιούργησε το πρώτο της επενδυτικό κεφάλαιο (VC) ύψους Ευρώ 17 εκ, το
Elikonos Jeremie SCA SICAR, µε έδρα το Λουξεµβούργο και µε βασικό χρηµατοδότη το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF). Ο σκοπός του Elikonos Jeremie SCA SICAR είναι η
πραγµατοποίηση επενδύσεων σε ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του
ICT (information, communication, technology). Η λειτουργία του Elikonos εποπτεύεται από
την επιτροπή κεφαλαιαγοράς του Λου- ξεµβούργου (CSSF).
Το 2013, στα πλαίσια της συνεχιζόµενης προσπάθειας για ανάπτυξη εργασιών στη διεθνή
αγορά, η εταιρία έγινε µέλος του διεθνούς δικτύου Globalscope partners, που απαρτίζεται από
εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες σε θέµατα άντλησης κεφαλαίων και εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A).
Το δίκτυο Globalscope:
• Απαρτίζεται από εξειδικευµένα γραφεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών
• Στοχεύει στην υποστήριξη πελατών σε διεθνείς και διασυνοριακές συναλλαγές
• Αποτελείται από 45 συµβουλευτικές εταιρίες, σε 37 χώρες, µε 60 γραφεία στα οποία
απασχολούνται περισσότεροι από 500 επαγγελµατίες
• Έχει υποστηρίξει πελάτες σε πάνω από 900 συναλλαγές σε 45 χώρες Η First Athens
Corporate Finance έχοντας συνεργαστεί µε πελάτες σε σύνθετες εταιρικές συναλλαγές και
έργα έχει αποκτήσει σηµαντική και πολυδιάστατη εµπειρία και τεχνογνωσία στους κλάδους:
τεχνολογίας και πληροφορικής, ηλεκτρονικού εµπορίου, εκδόσεων, διαφήµισης, τροφίµων και
ποτών, τηλεπικοινωνίες, φαρµακοβιοµηχα- νίας, εµπορίου και logistics.
Πέρα από την Ελλάδα, η εταιρία έχει δραστηριότητες στο Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ,
Λουξεµβούργο, Γερµανία και Ρουµανία. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, σε
περιβάλλον παρατεταµένης αβεβαιότητας και ύφεσης, η εταιρία έχει ακολουθήσει αναπτυξιακή
πορεία. Στηριζόµενη στους πελάτες της και το έµψυχο δυναµικό της έχει πετύχει να διευρύνει
σηµαντικά τις δραστηριότητές της. στους πελάτες της και το έµψυχο δυναµικό της έχει
πετύχει να διευρύνει σηµαντικά τις δραστηριότητές της.
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Το 2014 η εταιρία µας εργάσθηκε µε επιτυχία σε δύο σηµαντικές συναλλαγές:
• Στην εξαγορά της Payzone Ελλάδας από τον ΟΠΑΠ
• Στην µεγαλύτερη επένδυση VC (στο χώρο του ICT) που έγινε στην Ελλάδα, ύψους 3.5 εκ
Ευρώ στο www.travelplanet24.com
∆ιανύοντας τον 6ο χρόνο λειτουργίας, οι στόχοι της Εταιρίας για την επόµενη πενταετία
συνοψίζονται:
• Συνεχής προσήλωση στις ανάγκες των πελατών
• Ενδυνάµωση του στελεχιακού δυναµικού
• Ανάπτυξη στο εξωτερικό
• Ολοκλήρωση του επενδυτικού σκοπού του Elikonos Jeremie SCA SICAR
• Συνεργασία µε εξωστρεφείς ελληνικές εταιρίες που επιδιώκουν την εισαγωγή σε ξένο
χρηµατιστήριο
• Περαιτέρω αξιοποίηση του δικτύου Globalscope

GLOBAL FINANCE
Global Finance, founded in Athens in
1991, is an independent investment
firm that has pioneered private
equity and venture capital in the
region and manages private equity and real estate funds in Greece and South Eastern
Europe.
Global Finance is one of the most experienced firms in Europe, with over $1.0 billion of
capital raised and more than 70 investments in 10 countries in diverse economic and political
environments and an exceptional track record. It has invested in manufacturing, information
technology, life sciences, healthcare, specialty retail, media, telecommunications, services
and real estate sectors. Representative companies in which Global Finance has invested
include: ICAP (Greece), Andromeda Aquaculture (Greece), Eurodrip (Greece), Dodoni
(Greece), United Milk Company (Bulgaria), Sicomed (Romania), Totalsoft (Romania), La
Fourmi (Romania), Temenos (Switzerland), Yioula (Greece), Goody’s (Greece), Chipita
(Greece), Germanos (Greece), Jumbo (Greece), NetMed (Greece), Mobiltel (Bulgaria), Orange
(Romania) and Green Group (Romania).
Global Finance supports the expansion of dynamic Greek and foreign businesses, takes an
active role in managing the investments supporting professional management teams, building
proper corporate governance and assisting the companies with their organic growth
strategies, add-on acquisitions and financing strategies.
Global Finance is managed by a senior team of six partners, with significant buyout,
investment, M&A and operating experience. Global Finance is best positioned to capitalize on
opportunities in Greece and South Eastern Europe through its unparallel network of local
business relationships built over 20+ years and its deep understanding of the
businesses/owners in this region. Partnering with Global Finance companies will access more
than capital; they will access the accumulated experience, business network and resources of
the most senior and experienced private equity team in Greece and the region.
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MIZUHO SECURITIES USA Inc.

Mizuho Securities USA (“MSUSA”) is the US investment
banking subsidiary of Mizuho Securities (“MHSC”). Our
principal office is in New York City, but we also have offices
located in Atlanta, Boston, Chicago, Hoboken (NJ), Houston, Los Angeles, San Francisco and
London (UK).
MSUSA is an SEC-registered Broker-Dealer and a Primary Dealer of US Treasuries designated
by the Federal Reserve Bank of New York. The firm is also registered with the CFTC as a
futures commission merchant (FCM) and has memberships in, or access to, most major
global futures exchanges for trading in financial and commodity futures and options on
futures contracts.
Since MHCB became the first Japanese bank to obtain US Financial Holding Company (FHC)
status in 2006, we have expanded our business activities to include the underwriting of debt
and equity securities, and trading in ETFs, MBS and corporate bonds. Through joint
marketing with Mizuho Bank (USA), we offer customers a complete range of financial
products and services.

SOLIDARITY NOW
Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, σε συνδυασµό µε µια
πολύπλευρη και εξελισσόµενη κοινωνική κρίση, οδηγεί µια
µεγάλη µερίδα των συµπολιτών µας σε αδιέξοδο στερώντας
τους από βασικές ανάγκες και δικαιώµατα, όπως η υγειονοµική
περίθαλψη και η νοµική προστασία. Στο πλαίσιο αυτό, η
ενίσχυση της αλληλεγγύης µεταξύ των ανθρώπων και των
φορέων της κοινωνίας των πολιτών είναι πιο επιτακτική από
ποτέ. Το Solidarity Now (www.solidaritynow.org) υποστηρίζει όλους τους ανθρώπους που
βρίσκονται σε ανάγκη ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή κοινωνικής
θέσης. Μέσα από τη λειτουργία των Κέντρων Αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
στόχος µας είναι να ενισχύσουµε το δικαίωµα της πρόσβασης σε ένα ολοκληρωµένο πακέτο
υπηρεσιών για τους πιο ευάλλωτους πληθυσµούς ενώ εργαζόµαστε ενεργά ώστε να
διασφαλίσουµε την συµµετοχή και άλλων φορέων και συλλογικοτήτων, να µπορέσουµε να
προσφέρουµε περισσότερες υπηρεσίες και να δηµιουργήσουµε συνέργειες µε στόχο την
µείωση της φτώχιας και την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. Το Solidarity Now συµβάλει,
επίσης, στην ενδυνάµωση της Κοινωνίας των Πολιτών, µέσα από ένα σύστηµα παροχής
δωρεών, προσφέροντας οικονοµική και προγραµµατική σε φορείς και ιδέες, µε σκοπό τη
µεγιστοποίηση των ωφελειών τους, σε καιρούς κρίσης. Επιπλέον, στοχεύουµε στην ανάπτυξη
ενός κοινού µετώπου συνηγορίας και υποστήριξης δικαιωµάτων, καλύπτοντας όλα τα πεδία
προτεραιότητας του Solidarity Now, µε πρωταρχικό στόχο την ενδυνάµωση των οµάδων της
κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής διακυβέρνησης, την υπεράσπιση των ελευθεριών και
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων για όλους, την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και
την κοινωνική ένταξη µειονοτικών και ευάλωττων οµάδων, όπως οι Ροµά.
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ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον µε µια µατιά
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, µέλος του Οµίλου Coca-Cola HBC αποτελεί τη
µεγαλύτερη εταιρεία µη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα µε
παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα στη χώρα µας για περισσότερα
από 46 χρόνια. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δραστηριοποιείται σε
ολόκληρη τη χώρα, τόσο µέσω των παραγωγικών της µονάδων όσο και
µέσω του εκτεταµένου και δυναµικού δικτύου των οµάδων πωλήσεων
που απασχολεί πανελλαδικά. Σε επίπεδο παραγωγής, εκτός από το εργοστάσιο του Αιγίου που
εµφιαλώνει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, λειτουργούν εργοστάσια της εταιρείας στο
Σχηµατάρι, τον Βόλο και το Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριµένα, µέσω ενός δικτύου
εγκαταστάσεων που περιλαµβάνει 25 γραµµές
παραγωγής, η εταιρεία παράγει και
εµπορεύεται τόσο τα προϊόντα της Τhe Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite,
Powerade, Nestea, illyissimo και τα mixers Schweppes), όσο και τα προϊόντα που έχει
αναπτύξει η Coca-Cola Τρία Έψιλον (Amita, Amita Motion, Amita Fun, Frulite και το
εµφιαλωµένο νερό ΑΥΡΑ), τα snacks TSAKIRIS, ενώ επίσης διανέµει τα ενεργειακά ποτά
Monster. To ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο που προσφέρει η Coca-Cola Τρία Έψιλον στην
ελληνική αγορά περιλαµβάνει επίσης τη διανοµή αλκοολούχων ποτών, των οίκων The
Edrington Group, Ισιδώρου Αρβανίτου και Brown-Forman. Από το συνολικό αυτό
χαρτοφυλάκιο, το 96% των προϊόντων παράγεται στις εγκαταστάσεις της, ανά την Ελλάδα.
Παράλληλα, η εταιρεία εξάγει σε χώρες του εξωτερικού (Βουλγαρία, Ρουµανία και Κύπρο),
προϊόντα σε ποσοστό 6% του συνολικού όγκου παραγωγής.
Η συµβολή της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην ανάπτυξη και στην ελληνική οικονοµία
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί έναν από τους µεγάλους εργοδότες στην Ελλάδα,
απασχολώντας άµεσα περίπου 1.500 εργαζοµένους πανελλαδικά. Μέσω της δραστηριότητας
της εταιρείας, υπολογίζεται ότι δηµιουργούνται επιπλέον θέσεις εργασίας στους συνεργάτες,
πελάτες και προµηθευτές της εταιρείας. Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΙΟΒΕ για το 2014, οι
έµµεσες θέσεις απασχόλησης που υποστηρίζονται στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης των
προϊόντων της Cοca-Cola Τρία Έψιλον υπολογίζονται σε 867 θέσεις εργασίας στην αλυσίδα
προµηθευτών της Coca-Cola Tρία Έψιλον, καθώς υποστηρίζουν τη λειτουργία της εταιρείας
και σχεδόν 28.000 θέσεις εργασίας στους κλάδους της Ζεστής και Κρύας Αγοράς, καθώς
υποστηρίζουν τη διανοµή και πώληση.

∆ΕΗ Α.Ε.
Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η αγορά της ενέργειας είναι
απελευθερωµένη, η ∆ΕΗ Α.Ε. είναι µια πλήρως καθετοποιηµένη
εταιρεία, µε δραστηριότητες που καλύπτουν όλους τους τοµείς
ηλεκτρικής ενέργειας.
Σήµερα είναι η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, µε περίπου 7,4 εκατοµµύρια
πελάτες. ∆ιαθέτει µεγάλη υποδοµή σε εγκαταστάσεις ορυχείων
λιγνίτη, εργοστάσια παραγωγής, καθώς και θυγατρικές στους τοµείς µεταφοράς και διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο τέλος του 2012 κατείχε το 68% της εγκατεστηµένης ισχύος των Σταθµών Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, και στο παραγωγικό της δυναµικό περιλαµβάνονται
Σταθµοί µε καύσιµο λιγνίτη, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καθώς και Σταθµοί Υδροηλεκτρικοί
και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
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Με το διαχωρισµό των κλάδων Μεταφοράς και ∆ιανοµής, η ∆ΕΗ Α.Ε. δηµιούργησε δύο
θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες κατέχει ποσοστό 100%: την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και την ∆Ε∆∆ΗΕ
Α.Ε. Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη της διαχείρισης, της λειτουργίας, της ανάπτυξης και της
συντήρησης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των
∆ιασυνδέσεών του, ενώ η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, την ανάπτυξη, τη
λειτουργία και τη συντήρηση του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Αυτό το νέο οργανωτικό σχήµα, εξασφαλίζει στον Όµιλο ∆ΕΗ µεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερες
υπηρεσίες προς τους πελάτες και µεγαλύτερη οικονοµική αποτελεσµατικότητα.

∆ΕΠΑ
Η ∆ΕΠΑ είναι ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός όµιλος εταιρειών, µε
δυναµική παρουσία στον ενεργειακό τοµέα και ουσιαστική συµβολή
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την προστασία του
περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών
κοινωνιών. Με συνεχείς επεκτάσεις των αγωγών φυσικού αερίου και
τη δηµιουργία νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), φέρνει το
φυσικό αέριο κοντά σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας.
Μέσα από νέες συµφωνίες προµήθειας φυσικού αερίου, στοχεύει στην επάρκεια εφοδιασµού
της αγοράς, την εξυπηρέτηση της συνεχώς αυξανόµενης πελατειακής της βάσης και την
ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας µε φυσικό αέριο.
Η ∆ΕΠΑ θέτει νέους στόχους, αφενός για την αναβάθµιση του πακέτου των υπηρεσιών της
προκειµένου να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά και αφετέρου, για την
επέκταση δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή, καθιστώντας τη χώρα µας κρίσιµο
ενεργειακό κόµβο σύνδεσης των χωρών παραγωγής της Ανατολής µε τις µεγάλες αγορές της
Ευρώπης.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της πριν από 174
χρόνια και σήµερα ηγείται ενός από τους µεγαλύτερους
χρηµατοοικονοµικούς Οµίλους στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης και Α. Μεσογείου.
Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας έχει δυναµική παρουσία σε 12
χώρες, σε 2 ηπείρους, όπου λειτουργούν 10 τράπεζες και 64
χρηµατοοικονοµικοί και λοιποί οργανισµοί, ενώ το ανθρώπινο δυναµικό του ανέρχεται σε
34.100 εργαζόµενους.
Με το πληρέστατο ∆ίκτυό της που αριθµεί 528 καταστήµατα και πάνω από 1.400 ΑΤΜs,
καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας, ενώ το ∆ίκτυο της Τράπεζας στο
εξωτερικό περιλαµβάνει περισσότερες από 1.200 µονάδες, µε κυριότερη παρουσία στις χώρες
της ΝA Ευρώπης και της Ανατoλικής Μεσογείου.
Παράλληλα, έχει αναπτύξει την ηλεκτρονική πλατφόρµα i-bank που περιλαµβάνει το σύνολο
των εναλλακτικών δικτύων πώλησης των προϊόντων της, όπως internet, phone, mobile
banking και APS.
Σήµερα, η Εθνική Τράπεζα προχωράει δυναµικά µπροστά και αντιµετωπίζει θετικά τις
προκλήσεις, µε στόχο την επανεκκίνηση της οικονοµικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
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e-satisfaction
Το e-satisfaction είναι µια Customer Experience Management πλατφόρµα
που βοηθά τα e-shops να αποκρυπτογραφήσουν τη συµπεριφορά των
πελατών τους και να µετατρέψουν κάθε ηλεκτρονική αγορά σε µια
αξέχαστη εµπειρία! Αξιοποιώντας τα εργαλεία του e-satisfaction ένα eshop ενθαρρύνει τους πελάτες του να αξιολογήσουν και να µιλήσουν µε
έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο για την εµπειρία της online αγοράς τους,
αποκτά real time 360° emotion analytics για το κατάστηµά του, µαθαίνει τι λείπει και τι αρέσει
στους πελάτες του και συγκρίνει τον εαυτό του µε το µέσο όρο της αγοράς. Με τον τρόπο
αυτό κάθε e-shop, αναπτύσσει µια ειλικρινή, αµφίδροµη σχέση µε τον πελάτη, που οδηγεί σε
ακόµα περισσότερες πωλήσεις για το e-shop, ενώ δρα καταλυτικά στην υγιή ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εµπορίου ευρύτερα.

EY Ελλάδος
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

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 (εθελοντικές εξορµήσεις για καθαρισµό και
δενδροφύτευση, 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 (Χωριά SOS, ΕΛΕΠΑΠ, «Make a wish»,
∆ωρεάν παροχή πληροφοριών σε φοιτητές).
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ: Μία από τις 5 Εταιρικές µας αξίες µας είναι να «Νοιαζόµαστε για την
Κοινωνία και τους Ανθρώπους µας», το οποίο εφαρµόζουµε καθηµερινά µέσω της στήριξης,
της ικανοποίησης και της εξέλιξης των εργαζοµένων µας, αλλά και των οικογενειών τους
(πρόγραµµα Investigate Career Abilities & Prospects, Τράπεζα Αίµατος ICAP, περισσότερες
από 40 Εκπαιδεύσεις ετησίως, Επιβράβευση των εργαζοµένων, θέσπιση Πολιτικής Ανάπτυξης
των Γυναικών).

ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ο Όµιλος ΟΠΑΠ, συγκαταλέγεται ανάµεσα στους
κορυφαίους παγκοσµίως οµίλους τυχερών παιχνιδιών,
κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα λειτουργίας και
διεξαγωγής
αριθµολαχείων,
παιχνιδιών
αθλητικού
στοιχήµατος, λαχείων, στιγµιαίων τυχερών παιχνιδιών και
παιγνιοµηχανηµάτων στην Ελλάδα και ηγείται στον τοµέα τoυ Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε ιδρύθηκε το 1958 και διαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο λιανικών πωλήσεων στην
Ελλάδα και η απόκτηση της το 2013 από τον Τσέχικο – Ελληνικό Όµιλο Emma Delta Hellenic
Holdings Ltd, δίνει την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της µελλοντικής ανάπτυξης και
της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε παγκόσµια κλίµακα.
Το χαρτοφυλάκιο της ΟΠΑΠ µε τα επιτυχηµένα και δηµοφιλή εµπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συµβάλλει στην
εντυπωσιακή ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή χρηµατοδότησης µιας συνεχώς
διευρυνόµενης κοινωνικής συνεισφοράς. Συνεισφορά, η οποία µεταφράζεται ετησίως σε
ουσιαστικά έργα παρέµβασης µε απτά αποτελέσµατα
για το σύνολο της κοινωνίας,
εξασφαλίζοντας στην ΟΠΑΠ µια ηγετική θέση µεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο: www.opap.gr

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 22 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.
Λεωφ. Κηφισίας 66, Μαρούσι, 151 25
ΤΗΛ. (0030) 210 6158000
EMAIL: crpafr@wind.gr
WEB: www.wind.gr
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ΧΟΡΗΓΟΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από
τους κορυφαίους Οµίλους στον τοµέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, µε δραστηριότητες σε 7 χώρες. Οι µετοχές τους
διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο
Χρηµατιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD).
Το 2014, ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε €9,5 δισ. και τα Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA σε €417
εκ.
Μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (42,6%) και το Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (35,5%), ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα διαπραγµατεύσιµο ποσοστό
ανήκει σε θεσµικούς (13,9%) και ιδιώτες (8,1%) επενδυτές.
Ο τοµέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 75% του συνολικού
ενεργητικού του Οµίλου. Ο Όµιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην
Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη), µε συνολική δυναµικότητα 340 kbpd, κατέχοντας
µερίδιο περίπου 65% της ελληνικής αγοράς στον τοµέα του χονδρικού εµπορίου πετρελαιοειδών.
Ο Όµιλος, την πενταετία 2007-2012 υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραµµα ύψους €3 δις περίπου, στο
πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της µεγαλύτερης ιδιωτικής βιοµηχανικής επένδυσης
στην Ελλάδα, που αφορά τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το 2013
ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά εµπορικής λειτουργίας του αναβαθµισµένου διυλιστηρίου της Ελευσίνας,
το οποίο αφού ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία αριστοποίησης, είχε σηµαντική συνεισφορά στην
κερδοφορία του Οµίλου και την αύξηση των εξαγωγών του.
Ο Όµιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εµπορία, µέσω των θυγατρικών του ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην BP Hellas). Οι δυο εταιρείες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια λιανική εµπορία µέσω
δικτύου περίπου 1.800 πρατηρίων, καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιοµηχανικών, αεροπορικών,
ναυτιλιακών καυσίµων και λιπαντικών.
Επιπλέον, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. ∆ιαθέτει το µοναδικό
διυλιστήριο της π.Γ.∆.Μ. στα Σκόπια και µέσω ενός δικτύου 287 πρατηρίων συνολικά, κατέχει σηµαντική
θέση στην εµπορία καυσίµων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο.
Ο Όµιλος κατέχει δικαιώµατα έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, το Μαυροβούνιο και την
Αίγυπτο. Στην Ελλάδα, συµµετέχει ως διαχειριστής (operator) σε διεθνή κοινοπραξία πετρελαϊκών
εταιριών (συµµετοχή 33%), που διαθέτει δικαιώµατα έρευνας και παραγωγής στην περιοχή του ∆υτικού
Πατραϊκού κόλπου και έχει ξεκινήσει τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών, σύµφωνα µε τη Σύµβαση
Μίσθωσης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ο Όµιλος διαθέτει το µοναδικό καθετοποιηµένο συγκρότηµα παραγωγής πετροχηµικών στην Ελλάδα, µε
κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του, η παραγωγή του οποίου γίνεται σύµφωνα µε τα
πρότυπα Basel. Το µερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50% ενώ οι εξαγωγές, κυρίως στην
Τουρκία, την Ιταλία και την Ιβηρική χερσόνησο, αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 50%-60% των
πωλήσεων.
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται επίσης στους τοµείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μέσω της
ELPEDISON, κοινοπραξία µε την ιταλική EDISON, ήδη λειτουργεί δύο µονάδες συνδυασµένου κύκλου
στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 810 MW. Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε χαρτοφυλάκιο άνω
των 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Ο Όµιλος συµµετέχει κατά 35% στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (∆ΕΠΑ), που αποτελεί τον κύριο
εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ∆ΕΠΑ κατέχει το 100% του ∆ΕΣΦΑ, ιδιοκτήτη
και διαχειριστή του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου, καθώς και το 51% των τοπικών εταιρειών
διανοµής και παροχής αερίου (ΕΠΑ).
O ∆ΕΣΦΑ βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης στην εταιρεία SOCAR του Αζερµπαϊτζάν, καθώς στις 21
∆εκεµβρίου 2013 υπεγράφη συµφωνία πώλησης των µετοχών (Share Purchase Agreement) ύψους
€400εκ. για το 66% των µετοχών, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των
αρµόδιων ρυθµιστικών αρχών ενέργειας και ανταγωνισµού σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Website: www.helpe.gr
E-mail: info@helpe.gr
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Nikos Agapinos Law Firm
Nikos Agapinos Law Firm was founded in 2006 by the senior partners and lawyers in the
High Court of Greece Nikos Agapinos and Mema Simonetatou. Following the 24 year
history of the founders' prior law offices, the firm provides the highest quality of legal
services both in Greece and abroad. Magda Margoni joined the firm from 2003 being
now the third and last senior partner. Based in Athens, the firm has an effective network
of legal associates all over the country and Europe.
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Nikos Agapinos Law firm is Greece's most reputable law firm on defending White Collar
crime mostly concerning Criminal Tax Law (tax avoidance/ evasion), Financial Crime etc.
The firm has also a great expertise on Intellectual Property Cases having represented
the vast majority of Greece's TV networks, Press and Radio Stations. Consequently, the
firm's team has a great experience on administrative cases completing the clients' shield
in various legal fields (Commerce Licencing, IP rights, Tax Law, Competition Law etc).
The triumphant winning percentages of cases has lead to great investment on the firm
assembling a great team of the most talented and promising lawyers. At the moment the
firm is located in the centre of Athens after purchasing its second - privately owned
headquarters. The firm's huge impact on the legal science is obvious from the various
legal authority produced by its cases during its operation.
10 Merlin, 10671 Athens
Tel.:(+30) 210-3630458, 210-3630372 Fax. (+30) 210 -3625523
Web Site: www.agapinoslawfirm.gr, e-mail : agaphnos@otenet.gr

405 East 73rd Street
New York, New York 10021
Tel: 212-639-0218
Fax: 212-639-0176
www.rmh-newyork.org
skatechis@rmh-newyork.org

His Eminence
Archbishop Demetrios of America
Honorary Chairman
Greek

Niki Sideris*
Chairman Emeritus,
Greek Division

The Greek Division of Ronald McDonald House New York
The Greek Division of Ronald McDonald House New York, a
volunteer group of people of Greek origin, is a vital lifeline to
families from Greece, Cyprus, and Greek Americans traveling to
New York City to find the necessary medical help for their children
seeking treatment, helps raise funds, awareness and offer programs
to help support the Ronald McDonald House New York mission of
providing a temporary “home-away-from-home” for pediatric
cancer patients and their families. The support of the local Greek
community within the tristate area has been an integral part of the
Division’s ability to provide the financial resources, as well as
awareness of the devastating effects of cancer. The House is a
supportive and caring environment which encourages and nurtures
the development of child-to-child and parent-to-parent support systems. Ronald McDonald
House New York is the largest facility of its type in the world and does not discriminate against
race, gender or religion. The Greek Division was founded by the late Niki Sideris 37 years ago.
The Greek Division focuses its efforts on two major fundraising events each year: the annual
Greek Division Niki Sideris Memorial Walk-a-Thon each May and the annual Greek Division
Christmas Party each December.
The Ronald McDonald House New York, is the largest
facility of its type to the world. 2015 marks the 37th
year of support to more than 30,000 who have walked
through the House’s front door in emotional and
medical confusion. They have found there a “homeaway-from-home” that provides much more than just a
temporary dwelling. With each family that arrives, there
is a uniting Hope and a common search for health and
healing. The Ronald McDonald House of New York
supports each family and coordinates emotional and physical services, psychological care,
ministry support, wellness programs, tutors, music, art, transportation, activities for siblings,
holiday and birthday parties and camaraderie for parents struggling with their child’s cancer
diagnosis. The House is supported by individuals, foundations and corporations, all of whom
share a primary concern for our brave young children and their families who are desperate to find
a place where Hope has a Home.
*Deceased
Ronald McDonald House New York is a home-away-from-home for children undergoing cancer treatment and their families
Welcome to the heart of NYC

Κέντρο Τεχνογνωσίας ΕΚΕ
...η γέφυρα μεταξύ επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και κοινωνίας

Το "Capital Link CSR in Greece" αποτελεί έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και προβολής θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ιδρύθηκε το 2010 από την CAPITAL LINK με σκοπό να στηρίξει τις δράσεις και να γεφυρώσει την επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των οργανισμών που εκπροσωπούν τη Κοινωνία. Παρέχει πληροφόρηση για
επίκαιρα θέματα και εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προβάλλει τις δράσεις των Ελληνικών κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών, διευκολύνει τη πρόσβαση του επιχειρηματικού κόσμου σε μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μέσα σ' ένα πλαίσιο πλήρους διαφάνειας, προβάλλει τις ανάγκες της Κοινωνίας και των φορέων που την εκπροσωπούν, επιτυγχάνει συμπράξεις μεταξύ των δύο, ανταποκρίνεται με επιτυχία στα αιτήματα βοήθειας τόσο οικονομικής
φύσεως, όσο και υλικών αναγκών και αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ όλων των κοινωνικών και επιχειρηματικών
ομάδων. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρείες, ΜΚΟ, Ιδρύματα και Σύλλογοι απ' όλη την Ελλάδα.
Το "Capital Link CSR" – Κέντρο Τεχνογνωσίας ΕΚΕ επιτυγχάνει τους στόχους του με μια σειρά πρωτοβουλιών και υπηρεσιών, ενδεικτικά αναφέροντας:
Το portal (Ελληνικά & Αγγλικά) www.csringreece.gr το οποίο αποτελεί: α) μία συγκεντρωτική πηγή προβολής
όλων των νέων ΕΚΕ, των πρακτικών των εταιριών, των προγραμμάτων και των αναγκών των Συλλόγων απ' όλη την Ελλάδα
και β) συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης φιλοξενώντας έρευνες και μελέτες από μεγάλα ξένα και Ελληνικά Πανεπιστήμια,
καθώς και όλες τις νέες διατάξεις και αποφάσεις διεθνών φορέων για την ΕΚΕ.
Το Αγγλικό portal www.maritimecsr.com το οποίο παρουσιάζει τις ενέργειες καθώς και τους κανονισμούς ΕΚΕ που
ισχύουν στο χώρο της Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο και λειτουργεί ως συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης και προβολής των
δράσεων των ναυτιλιακών εταιριών και γενικότερα όλων των νέων και πληροφοριών για τα θέματα της ΕΚΕ. Απευθύνεται σ'
ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει κυβερνητικά στελέχη, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τις ενώσεις του κλάδου, την επενδυτική και χρηματοοικονομική κοινότητα, τις ναυτιλιακές εταιρίες διεθνώς που εφαρμόζουν στρατηγική ΕΚΕ καθώς και τους
απολογισμούς τους.
Ηλεκτρονικά εβδομαδιαία newsletters που αποστέλλονται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό.
Δημιουργία και προβολή γραπτών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων σε ευρύ κοινό.
Διοργάνωση σε ετήσια βάση Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις 3 χώρες που έχει γραφεία:
Αθήνα-Ελλάδα, Λονδίνο-Αγγλία και Νέα Υόρκη-Αμερική.
www.csringreece.gr & www.maritimecsr.com

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

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 5th Capital Link CSR in Greece Forum 2015

Jimmy Αθανασόπουλος
Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Όµιλος Libra
&
Πρόεδρος Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας
O Jimmy Αθανασόπουλος είναι Επικεφαλής της Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου Libra Group και παρέχει
στρατηγική επίβλεψη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του
οµίλου. Επίσης, είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας.
Λαµβάνοντας MBA στο Northeastern Illinois University, o Jimmy ξεκίνησε την καριέρα του στο Σικάγο
των ΗΠΑ ως οικονοµικός και επενδυτικός σύµβουλος µε συµµετοχή σε διάφορες κατηγορίες
περιουσιακών στοιχείων. Ανέλαβε διευθυντικούς ρόλους σε πολυεθνικές εταιρείες όπως DNV, Tyco
Healthcare and Tetrapack και στη συνέχεια ασχολήθηκε µε τη διαχείριση πλοίων ως Οικονοµικός
∆ιευθυντής / Ελεγκτής στη FreeSeas Inc. Αργότερα, έγινε µέλος της G. Bros Maritime S.A. όπου κατείχε
ανώτατες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ευθύνης για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ο Jimmy Αθανασόπουλος έγινε µέλος του Οµίλου Libra Group το 2012 ως ∆ιευθυντής του Ελληνικού
Βραβείου Επιχειρηµατικότητας, και ήταν υπεύθυνος για την έναρξη και ανάπτυξή του, καθώς και για τη
διαχείριση των αιτήσεων και της διαδικασίας επιλογής. Επίσης, ήταν υπεύθυνος για την υποστήριξη των
νικητών του Βραβείου, συµπεριλαµβανοµένης και της κατανοµής των υπηρεσιών υποστήριξης και της
καθοδήγησης από µέντορες. Ορίστηκε ως Πρόεδρος του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας τον
Μάρτιο 2015.

Ανδρέας Α. Ανδρεάδης
Πρόεδρος
Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ο ∆ρ. Ανδρέας Ανδρεάδης γεννήθηκε το 1953 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο και συνέχισε τις σπουδές του στο University of London απ’ όπου απέκτησε το
διδακτορικό του.
Σήµερα είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΣΑΝΗ ΑΕ στην οποία ανήκει το Sani Resort στην Κασσάνδρα
Χαλκιδικής και της Ανδρεάδης-Ζησιάδης ΑΕ, κατασκευαστικής εταιρείας, η οποία αναλαµβάνει δηµόσια
και ιδιωτικά έργα.
∆ιετέλεσε για πέντε έτη (2006 - 2011) Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ). Από
το 2011 είναι Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), θεσµικού
κοινωνικού εταίρου, που εκπροσωπεί 14 πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων καθώς
και περίπου 500 µεµονωµένες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική
οικονοµία. Στο σύνολο τα Μέλη του ΣΕΤΕ προσφέρουν 350.000 θέσεις απασχόλησης σε 50.000
επιχειρήσεις.
Επίσης, είναι Πρόεδρος της Marketing Greece AE, που έχει συσταθεί πρόσφατα, µε στόχο την ενιαία,
σταθερή και αποτελεσµατική οργάνωση της ταυτότητας και προώθησης του Ελληνικού τουριστικού
προϊόντος όπως και Πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ, του ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, που στόχο έχει την υποστήριξη
του Ελληνικού τουρισµού, όσον αφορά στις έρευνες, στις µελέτες και στα στοιχεία που ο Σύνδεσµος
αναλύει και παρουσιάζει, καθώς και στα πρότυπα, στις προδιαγραφές ποιότητας, τις δεξιότητες, την
εκπαίδευση και τη κατάρτιση. Από το 2013 o ∆ρ. Ανδρεάδης είναι Μέλος του Γενικού Συµβουλίου της
Τράπεζας της Ελλάδας.
Ο ∆ρ. Ανδρεάδης έχει τρία παιδιά την Αθηνά, την Ελένη και τον Κίµωνα.
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Nicolas Bornozis
President & CEO
Capital Link, Inc.

Since 1996 Mr. Nicolas Bornozis is the founder, President and CEO of Capital Link, Inc., an international
investor relations and financial advisory group. It assists listed companies and capital markets related
organizations to develop and maintain access to European and North American investors. Capital Link
has offices in New York, London and Athens and is a leader in investor relations for listed shipping
companies, U.S. Closed-End Funds and ETFs and international companies accessing the U.S. and
European markets.
He also established and managed, Alexander Capital, L.P, a US broker-dealer firm, which developed
brokerage and investment banking business in North America with the Greek, Egyptian and Russian
markets. Sold the company at the end of 2003 to a group of US investors representing Russian
interests. Between 1998 and 2002, he also established and managed Alexander Asset Management, Inc.
which handled portfolios invested in the Greek and European equity markets.
Prior to Capital Link (1988-1995), he served as President and CEO of CCF International Finance Corp.
(CCF IFC), the US broker/dealer subsidiary of Credit Commercial de France, now part of HSBC, and
worked at the International Department of Bankers Trust Company in New York (1982-1984) and then
at the Commercial Banking operation of CCF in New York (1985-1987) focusing on the financing of Wall
Street firms and shipping.
He holds an MBA from Harvard Business School (1982) and a Law Degree from the University of Athens
(1979), in Greece with specialization in commercial and corporate law and is a graduate of Athens
College in Greece.
For a period of twelve years he was a Visiting Lecturer on International Banking and Finance at the City
University Business School (Department for Shipping Trade and Finance) in London, United Kingdom.
Also, he served as Chairman of the Investment Management Committee of the Harvard Business School
Club in New York.

John P. Calamos, Sr.
Founder, Chairman, CEO & Global Co-Chief Investment Officer
Calamos Investments

John P. Calamos, Sr. is the Founder, Chairman, Chief Executive Officer and Global Co-Chief Investment
Officer of Calamos Investments, the firm he founded in 1977. With origins as an institutional convertible
bond manager, the firm has grown into a global asset management firm with major institutional and
individual clients around the world. The firm is headquartered in the Chicago metropolitan area with
additional offices in London and New York.
Mr. Calamos has established research and investment processes centered around a team-based
approach designed to deliver superior risk-adjusted performance over full market cycles through a range
of U.S. and global investment strategies including equity, fixed income, convertible and alternative
investments. Mr. Calamos has developed a reputation for using investment techniques to control risk,
preserve capital and build wealth for clients over the long term.

With 45 years of industry experience, he is often quoted as an authority on risk-managed investment
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strategies, markets and the economy and has also been named repeatedly to Citywire’s list of “Euro Star
Fund Managers.” He is a frequent speaker at investment seminars and conferences around the world
and appears regularly on CNBC, Bloomberg TV and Fox Business Channel.
Mr. Calamos has authored two books, Investing in Convertible Securities: Your Complete Guide to the
Risks and Rewards and Convertible Securities: the Latest Instruments, Portfolio Strategies, and
Valuation Analysis.
He received his B.A. in Economics and an M.B.A. in Finance from the Illinois Institute of Technology. He
joined the United States Air Force after graduation where he served as a combat pilot during the
Vietnam War and ultimately earned the rank of Major.
A son of Greek immigrants, Mr. Calamos is an active philanthropist supporting educational and Hellenic
organizations, and serves as Chairman of the Board of Directors for the National Hellenic Museum in
Chicago. He has been honored for his lifetime contributions by the Hellenic Bar Association.

Πέτρος ∆ούκας
Πρόεδρος
Capital Partners S.A.
Πρώην Υφυπουργός Οικονοµικών &
Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών

Γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα. Είναι γιος του Πτέραρχου Γεωργίου ∆ούκα, που διακρίθηκε
ως διοικητής της περίφηµης µοίρας καταδιωκτικών 335 «Σπιτφάιαρ» στη Β. Αφρική, και
µετέπειτα Αρχηγού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Είναι διδάκτωρ των Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης (New York University).
Σπούδασε Οικονοµικά και ∆ιεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήµιο George Washington (Bachelor of
Arts), ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Columbia (ΜΒΑ) και
Οικονοµικά στο New York University (Master of Arts in Economics και Ρh.D).
Από το 1979 έως το 1985 εργάστηκε στη Citibank στη Νέα Υόρκη ως Economist και Currency
Analyst, ως Foreign Exchange Exposure Management Advisor, ως Foreign Exchange Dealer
και ως Money Market Dealer.
Το 1986 ανέλαβε Investment Banking Country Head (Γενικός ∆ιευθυντής) και Country
Treasurer της Citibank για την Ελλάδα και το 1990 ανέλαβε Country Head και των τοµέων
Institutional και Corporate Banking.
Από τον Αύγουστο του 1992 έως τον Οκτώβρη του 1993 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονοµικών
στην κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, το ∆ηµόσιο Χρέος και τη
∆ηµόσια Περιουσία.
Το 1994 επέστρεψε στη Citibank και το 1996 ίδρυσε την εταιρία Capital Partners Α.Ε. η οποία
ασχολείται κυρίως µε στρατηγικές συµµαχίες και µε αγοραπωλησίες και συγχωνεύσεις
επιχειρήσεων.
Το Μάρτιο του 2004 εξελέγη Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής και ορίστηκε Υφυπουργός
Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αρµοδιότητες τις εργασίες του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, όπως την κατάρτιση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού,
το ∆ηµόσιο Χρέος, τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης του ∆ηµόσιου Χρέους, την Κίνηση Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, ∆ανείων και Αξιών, τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών, τον Χρηµατοδοτικό
Προγραµµατισµό και την ∆ιαχείριση των Κρατικών ∆ιαθεσίµων, τις Πληρωµές Μισθών και
Συντάξεων, την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, τις ∆ηµοσιονοµικές Σχέσεις µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων στα Υπουργεία, τις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και τα Ν.Π.∆.∆., τη ∆ηµόσια Περιουσία, την Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου,
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τα Εθνικά Κληροδοτήµατα, τον Ο.∆.∆.Υ, το Μετοχικό Ταµείο των Πολιτικών Υπαλλήλων κ.α.
Τον Σεπτέµβριο του 2007 επανεξελέγη στην Περιφέρεια Αττικής και ορίστηκε Υφυπουργός
Εξωτερικών µε αρµοδιότητα την Οικονοµική ∆ιπλωµατία της χώρας.
Έχει διατελέσει:
• Πρόεδρος του ∆.Σ. της Netmed N.V. (Όµιλος Συνδροµητικής Τηλεόρασης Nova,
Filmnet, Supersport)
• Πρόεδρος του ∆.Σ. της Ericsson Hellas Πρόεδρος του ∆.Σ. της ΑΓΕΤ Ηρακλής
• Πρόεδρος του ∆.Σ. της Capital Partners Α.Ε.
• Αναπληρωτής Πρόεδρος του ∆.Σ. (Co-Chairman of the Board of Directors) της
Pepsico-Ivi Hellas
• Οικονοµικός Σύµβουλος της EFG-Eurobank-Ergasias Bank, της Village Roadshow
Hellas, της Merrill Lynch International (Λονδίνο) και της Sanwa Bank (Λονδίνο).
Είναι Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.∆.Ε.), Πρόεδρος της
Ελληνικής Οµοσπονδίας Γκολφ, Μέλος του ∆.Σ. (Έφορος) του Anatolia College, Μέλος του
∆.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου ∆ηµοκρατίας «Κωνσταντίνος
Καραµανλής», Μέλος του Ελληνοαµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου.

Αθανάσιος Έλλις
∆ιπλωµατικός Ανταποκριτής & Αρθρογράφος
Η Καθηµερινή

Ο Αθανάσιος Έλλις είναι αρθρογράφος της εφηµερίδας Η Καθηµερινή. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του µε
τη δηµοσιογραφία εργαζόµενος στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης και διατηρεί στενούς δεσµούς µε
την ελληνοαµερικανική κοινότητα.
Ως διπλωµατικός ανταποκριτής στη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών έχει καλύψει σηµαντικά διεθνή
γεγονότα στην Ουάσιγκτον, τη Νέα Υόρκη, το Πεκίνο, το Τόκιο, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, το Παρίσι,
το Λονδίνο, την Αγκυρα, το Κάιρο, κ.ά.
Εχει πάρει συνεντεύξεις από κορυφαίες προσωπικότητες, µεταξύ άλλων από τον αντιπρόεδρο Τζο
Μπάιντεν, τους προέδρους της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και Αµπντουλάχ Γκιούλ και τον πρωθυπουργό
Αχµέτ Νταβούτογλου, την γενική διευθύντρια του ∆ΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ και τον προκάτοχό της
Ντοµινίκ Στρος-Καν, τους προέδορυς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και Ζοζέ Μανουέλ
Μπαρόζο, τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, κ.ά.
Εχει επανειλληµένα εµφανισθεί σε διεθνή µέσα ενηµέρωσης για να σχολιάσει θέµατα που αφορούν την
Ελλάδα: αποτελέσµατα εκλογών, την οικονοµική κρίση, την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, την
προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, κ.ά.
Εχει λάβει Bachelor's στα Οικονοµικά και τις Πολιτικές Επιστήµες από το Boston University, Master's στις
∆ιεθνείς Σχέσεις από το ίδιο πανεπιστήµιο, και ∆ίπλωµα δηµοσιογραφίας από το New York University.
Είναι παντρεµένος µε την αρχαιολόγο και σχεδιάστρια κοσµηµάτων Πολίνα Σαπουνά. Έχουν δυο γιους,
τον Πάρι και τον Μιλτιάδη.

Epaminondas Farmakis
Managing Director
Solidarity Now

Epaminondas Farmakis is the Managing Director for Grants and Operations, in Greece for Solidarity Now
(www.solidaritynow.org), an organization guided by the belief that, to emerge from the current
economic crisis, Europe must reclaim its vision of a community based on solidarity. During the course of
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his career, Farmakis has managed over 1.1 billion euros of grantmaking funds to more than 1,200
nonprofits in 100 countries around the world. Indicatively he was for 18 years at the Stavros Niarchos
Foundation as its Chief Operating Officer and then started his own philanthropy advisory unit elpis and
was the fund director of a 7,3 mln euro NGO fund on behalf of the EEA and Norway Grants for Greece.
He frequently writes for the US and Greek edition of the Huffington Post blog and has been featured in
many international media (Financial Times, Bloomberg, Alliance Magazine, Guardian) and most Greek
media.
His areas of expertise include fundraising and grant implementation, global investment, project
management, SMEs, event management, and public relations.

Λούκα Κατσέλη
Πρόεδρος του ∆.Σ.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η Λούκα Τ. Κατσέλη είναι από το 1987 Καθηγήτρια ∆ιεθνών Οικονοµικών και Ανάπτυξης στο Τµήµα
Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει διατελέσει
Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (2010-2011), Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας (2009-2010) και βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου (2007-2012).
Κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος του Πανεπιστηµίου Princeton στην ∆ιεθνή Οικονοµική και την
Αναπτυξιακή Οικονοµική (1978, µε διάκριση) και κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων Ειδίκευσης
του ιδίου Πανεπιστηµίου στη ∆ιεθνή Οικονοµική (MA, 1976) και στην Οικονοµική Πολιτική (MPA,
1974), έλαβε το Πτυχίο της στις Οικονοµικές Επιστήµες από το Πανεπιστήµιο Smith των ΗΠΑ µε
διάκριση ( 1972). Εξελέγη ακολούθως Επίκουρη και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονοµικών στο Τµήµα
Οικονοµικής Επιστήµης και στη Σχολή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Yale των ΗΠΑ
(1977-1985).
Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, διετέλεσε Επιστηµονική ∆ιευθύντρια του ΚΕΠΕ (1982-1986), Ειδική
Οικονοµική Σύµβουλος του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου (1993-1996), Ειδική Σύµβουλος του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (1996-1997) και µέλος του Συµβουλίου Οικονοµικών
Εµπειρογνωµόνων (1993-1996 και 1982-1984).
Σε διεθνές επίπεδο, διετέλεσε ∆ιευθύντρια του Κέντρου Ανάπτυξης του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, 2003-2007), µέλος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναπτυξιακής
Πολιτικής (CDP) του ΟΗΕ (1996-1999) και σύµβουλος σε πολλούς έγκριτους διεθνείς οργανισµούς όπως
η ∆ιεθνής Τράπεζα, o ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (IOM) και ο ΟΗΕ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διετέλεσε µέλος της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (1983-1986), µέλος της επταµελούς «Επιτροπής Σοφών» για την Αναθεώρηση της
Κοινωνικής Χάρτας της Ευρώπης (1995-1997), µέλος του Συµβουλευτικού Σώµατος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για «την Επιστήµη, Τεχνολογία, Κοινωνική Συνοχή στην Ευρύτερη Ηπειρωτική Ευρώπη»
(1991-1992) και Σύµβουλος σε διάφορες ∆ιευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι µέλος της
Συντακτικής Οµάδας της 5ης Ευρωπαϊκής Έκθεσης για την Ανάπτυξη (ERD) µε θέµα τις προοπτικές
χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής διαδικασίας µετά το 2015 και τη διασύνδεση µε τις δηµόσιες
πολιτικές.
∆ιεθνώς διακεκριµένη οικονοµολόγος, η Λούκα Κατσέλη έχει γράψει 4 βιβλία και έχει δηµοσιεύσει
περισσότερα από 40 άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά στα γνωστικά αντικείµενα της διεθνούς και
µακροοικονοµικής πολιτικής, επενδυτικής και εµπορικής πολιτικής , αναπτυξιακής συνεργασίας και
µεταναστευτικής πολιτικής. Εχει λάβει πλήθος διακρίσεων και βραβείων (Sidney Cohen Prize for
Economics (1971), Phi Beta Kappa (1972), Princeton University Fellowship (1972-1974 and 1976-1977),
Alexander Onassis Fellowship (1974-1976), Outstanding PhD Dissertation Award (1979), Junior Faculty
Fellowship, Yale University (1979-1980), Concilium Faculty Research Award (1979), German Marshall
Fund Fellowship (1982-1984), Research Support by the Ford Foundation, the A.P. Sloan Foundation and
CEPR (1986-1988).
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Ευάγγελος Κοσµάς
∆ιευθυντής Εταιρικών και Ρυθµιστικών ∆ραστηριοτήτων
∆ΕΠΑ

Ο κος Ευάγγελος Κοσµάς γεννήθηκε στην Καρύτσα Καρδίτσας και αποφοίτησε από το Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Πειραιά. Είναι διευθυντής Εταιρικών και Ρυθµιστικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ΕΠΑ, µε κύρια
καθήκοντα τα Ρυθµιστικά & Εταιρικά Θέµατα καθώς επίσης είναι αρµόδιος για το συντονισµό και
σχεδιασµό της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνιακής πολιτικής, την διαχείριση θεµάτων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης , τα θέµατα του Γραφείου Τύπου, την παρουσία της εταιρίας στο διαδίκτυο και άλλα
θέµατα δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.
Έχει εργαστεί στις εταιρίες SATO S.A., Walsh Pharmaceutical και στην τράπεζα Barclays. Στη ∆ΕΠΑ έχει
διατελέσει ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού, ∆ιευθυντής Ανάπτυξης Θυγατρικών Εταιριών, ∆ιευθυντής
Οργάνωσης ∆ιαδικασιών και ∆ιευθυντής Εταιρικών και Ρυθµιστικών ∆ραστηριοτήτων.

John S. Koudounis
President and Chief Executive Officer
Mizuho Securities USA Inc.

John S. Koudounis is president and CEO of Mizuho Securities USA, Inc. (MSUSA), the U.S. investment
banking subsidiary of Mizuho Financial Group, Inc. (NYSE: MFG), one of the largest financial institutions
in the world with $1.62 trillion in assets. Under the leadership of Mr. Koudounis, MSUSA has expanded
during a period of severe retrenchment for Wall Street.
Mr. Koudounis joined MSUSA in 2008. In his first year at the company, his division earned more than
the entire firm had in its history. In 2012, Mr. Koudounis was appointed president and CEO of the
company. At the time of his appointment, he was the youngest CEO on Wall Street. In addition to his
role as president and CEO, Mr. Koudounis chairs the firm’s Executive Management, Risk and New
Product Committees. As well as having direct management responsibilities in the Americas, he serves on
the management team in Tokyo for the global organization.
From a minimal operation in 2007, Mr. Koudounis has built MSUSA into a full service investment bank.
MSUSA now offers a comprehensive range of services for institutional and corporate clients in
origination, sales, trading, research and strategy, in fixed income, equities, futures and mergers &
acquisitions. During Mr. Koudounis’ tenure, MSUSA has achieved a top tier ranking in debt capital
markets origination and syndication.
Prior to joining MSUSA, Mr. Koudounis was managing director and head of fixed income for ABN AMRO
North America. He began his career at Merrill Lynch in the late 1980s.
Mr. Koudounis 'career extends beyond that of a business executive. He is a public speaker and has
provided commentary for television and news media outlets including CNBC, Bloomberg Television, and
Fox Business Network.
Mr. Koudounis serves on the leadership board of Concordia along with several former heads of state. He
is a member of the prestigious Bretton Woods Committee as well as the Economic Club of Chicago. He
also serves on the boards of the National Hellenic Museum and the Hellenic Initiative.
A native of Chicago, Mr. Koudounis received his Bachelor’s degree from Brown University, where he
studied international diplomacy & foreign affairs, and economics.
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Ξένια Κούρτογλου
Founder & Managing Partner, Focus Bari A.E.
&
Co-Founder, e-satisfaction

Απόφοιτος του Pierce και Deree College, ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο της Έρευνας Αγοράς το
1985, όντας ακόµα φοιτήτρια και µητέρα µιας κόρης 2 ετών, και το 1988 ίδρυσε την Focus Bari, ηγετική
εταιρεία ερευνών µε 27χρονη πετυχηµένη πορεία στην ελληνική αγορά και διεθνή αναγνώριση. Τον Μάιο
του 2014, αναδείχθηκε νικήτρια του Hellenic Entrepreneurship Award µε το πρωτοποριακό startup «esatisfaction», το οποίο ήδη χρησιµοποιείται από τα 60 µεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήµατα στην
Ελλάδα, προσφέροντας καταγραφή του 360 Customer Experience in e-Commerce.
H Ξένια Κούρτογλου δραστηριοποιείται µε εθελοντικό έργο εδώ και 27 χρόνια στα «κοινά» του
ευρύτερου χώρου της Επικοινωνίας/ΜΜΕ και του business community, τόσο µέσω των τοπικών
θεσµικών φορέων (ΣΕ∆ΕΑ, ΕΕΕΤ, ΕΕ∆Ε, ΕΙΜ, ΤΟΓΜΕ), διεθνών θεσµικών φορέων και δικτύων
(ESOMAR, IRIS, EMRO, OPTEM), είναι ιδρυτικό µέλος του I for U (Greek Mentoring Network), εκλεγµένο
µέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεντόρων για την γυναικεία επιχειρηµατικότητα, και Γενική Γραµµατέας
του IAB Hellas.
Με κορυφαία αξία την πίστη στην ανθρώπινη δύναµη, η Ξένια Κούρτογλου προσφέρει ουσιαστικό έργο
για την ανάπτυξη και την ενδυνάµωση των νέων και των γυναικών, µέσα από τις συνεχείς, αντίστοιχες
Έρευνες της Focus Bari, την συνεισφορά της µε συστηµατική διδασκαλία στο Πάντειο και σε άλλα
Πανεπιστήµια από το 1997, την υποστήριξή της σε σχετικές διοργανώσεις, και κυρίως, µέσα από το
προσωπικό της παράδειγµα.

George Logothetis
Chairman & CEO
Libra Group

George Logothetis, age 40, is Chairman and CEO of the Libra Group, an international business group
comprising 30 subsidiaries active across six continents. The group is predominantly focused on shipping,
aviation, real estate, hospitality and renewable energy but also has a growing portfolio of diversified
investments. George joined his family’s shipping company in 1993, becoming CEO in 1994 at the age of
19. He led the company’s transformation from three to 55 vessels before creating the Libra Group in
2003.
The group undertakes numerous educational and philanthropic initiatives globally including The Hellenic
Entrepreneurship Award, created by Libra with a $10 million commitment to provide funding and
mentoring for start-up businesses in Greece. The Libra Internship Programme supports over 100 young
people per annum, many of whom have suffered social or economic disadvantage. The group also
provides funding for 25 students per annum on the MBA programme at the Athens University of
Economics and Business.
George and his wife, Nitzia, founded the Seleni Institute, a New York-based non-profit organisation that
addresses women's reproductive and maternal mental health. They live in New York City and have three
children.
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Mihalis N. Madianos
Partner
Global Finance

Mihalis joined Global Finance in 2002 and has led eight investments in Southeastern Europe in life
sciences, healthcare, retail and telecoms.
Prior to joining Global Finance, Mihalis worked in healthcare investment banking at JPMorgan in New
York where he was a Vice President. He has advised on over $8 billion of merger, acquisition and
divestiture transactions and raised over $5 billion of capital for clients.
Prior to joining JPMorgan in 1998, he worked at CSC Healthcare – APM Management Consultants.
Mihalis holds a BS in Engineering from Aristotle University, an MS in Engineering from the University of
Texas at Austin, and an MBA from the Tuck School of Business at Dartmouth College.

Χάρης Μακρυνιώτης
Managing Director
Endeavor Greece

Ο Χάρης είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Endeavor Greece. Πριν την ένταξη του στην Endeavor,
διετέλεσε για εφτά χρόνια management consultant στη McKinsey&Company, µε πελάτες στην Ελλάδα,
τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Τουρκία και την Κύπρο σε θέµατα στρατηγικά,
οργανωτικά και λειτουργικά µε έµφαση κυρίως σε δηµόσια διοίκηση, χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα και
κλάδο υγείας. Από τη θέση του senior manager στο γραφείο της McKinsey στην Αθήνα, ηγήθηκε της
µελέτης 'Ελλάδα 10 χρόνια µπροστά', που προσδιορίζει τις προοπτικές ανάπτυξης σε διάφορους τοµείς
της ελληνικής οικονοµίας. Σε προσωπικό επίπεδο, έχει στηρίξει µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς για την
αντιµετώπιση στρατηγικών και λειτουργικών προβληµάτων που έχουν ενταθεί την περίοδο της κρίσης.
Είναι κάτοχος MSc in Economics and Finance από το London School of Economics.

Dennis Mehiel
Chairman & CEO
Four M Investments

Mr. Mehiel is the Principal Shareholder and Chairman of U. S. Corrugated, Inc., formerly the Nation’s
largest independent manufacturer of corrugated packaging until a recent transaction in which a
substantial portion of USC was acquired by Kapstone Paper and Packaging Corporation. U. S.
Corrugated divested 14 converting facilities and a recycled containerboard mill; it continues to operate 7
manufacturing plants located in the Midwest and Southern United States.

Mr. Mehiel is the Managing Member of Four M Capital, LLC, a Buffalo Wild Wings Franchisee developing
the New York Metropolitan region in behalf of the Brand. The company owns and operates 16 BWW Sit
Down Restaurants with additional sites under development.
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In 2012 New York Governor Andrew Cuomo appointed Mr. Mehiel Chairman and C.E.O. of the Battery
Park City Authority. BPCA operates a 92 Acre property created when the World Trade Center was
constructed 40 years ago at the south end of Manhattan. The site contains ten million square feet of
commercial space, residential properties with a population of 14,000 along with parks and other public
spaces.
Mr. Mehiel is the former Chairman, CEO and Principal Shareholder of Box USA, which he founded in
1966. The Company was built primarily through the acquisition of financially troubled competitors,
many in Chapter 11. When sold to International Paper in 2004, Box USA was also then the Nation’s
largest independent producer of corrugated shipping containers operating 22 corrugated packaging
facilities and two containerboard mills, all located within the continental United States. Mr. Mehiel is
also the former Chairman, CEO, and Principal Shareholder of Sweetheart Cup Company, which was
North America’s largest producer of disposable table top products for the away-from-home dining
market. Sweetheart was rescued from insolvency when acquired by Mr. Mehiel in 1998. The company
was acquired by its principal competitor, Solo Cup Company in 2004.
Mr. Mehiel is an Investor in and an Independent Director of Sober Steering Sensors, a development
stage company commercializing a passive interdiction technology which prevents the operation of a
motor vehicle when alcohol is present. He is also an Investor in and an Independent Director of Mineral
Separation Technologies, Inc., a development stage company commercializing a revolutionary new
environmentally benign process for the preparation of coal for market. He is a former Member of the
Board of The Milano School for Management and Urban Policy at the New School, a Member of Business
Executives for National Security and a former Trustee of the Westchester Medical Center. During 2011
he served as Vice-Chair and a Director of the Empire State Development Corporation, an instrumentality
of the New York State Government focused on Economic Development and Job Creation. From 1989
until 1993 he was a Trustee of the Windward School in White Plains, one of the region’s premier
providers of education for learning disabled children. He also served for ten years as a Trustee of the
Purnell School in Pottersville, N.J., an independent high school for girls who have not succeeded in a
traditional competitive academic setting. Mr. Mehiel was the first person not of the Jewish faith ever
elected to the Board of Governors of Yeshiva University’s Wurzweiler School of Social Work where he
served from 1989 until 1996.
Mr. Mehiel is the Founder and Financial Supporter of the All The Way Foundation. ATW sponsors an
educational support pilot program in the Northern Manhattan neighborhood of Washington Heights
where he was born and spent his childhood. The Program admitted seven consecutive classes of First
Graders commencing in 1996. To date, ninety five percent of its students are graduating High School
and gaining admittance to college.
Mr. Mehiel has long been active in New York State political life. He served for 12 years as a member of
the Democratic National Committee and is a former Chairman of the Westchester County Democratic
Committee. For eight years he served as an Officer and Director of the New York League of
Conservation Voters. He was the New York State Chair of the Kerry Presidential Campaign in 2004 and
was the Democratic Nominee for New York State Lt. Governor in 2002.
Mr. Mehiel is a member of the Holy Trinity Cathedral in New York City. He is a former member of the
Archdiocesan Council, the Lay Leadership of the Greek Orthodox Church of the Americas, and continues
as a member of its Leadership 100 Group and Faith: An Endowment for Orthodoxy and Hellenism. He is
an Archon of The Order of Saint Andrew the Apostle, the world’s oldest Lay Religious Organization and a
recipient of the Medal of St. Paul, the Highest Honor a lay person may receive from the Greek Orthodox
Archdiocese of America.
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C. Dean Metropoulos
Chairman & CEO
Metropoulos & Company

Mr. Metropoulos, chairman of Metropoulos & Company is a highly recognized and respected private
equity investor having earned consistent top tier investment returns across 82 acquisitions during a 28
year investment career. Highly sought after as a partner and co-investor by other international private
equity firms, sovereign funds as well as international banks, his firm has acquired businesses in the
U.S., Europe, Canada and Mexico.
Mr. Metropoulos and his wife, Marianne, have been actively involved in supporting many Greek
American organizations as well as numerous charities that support causes around the world.
Metropoulos’ international reputation and well know Greek heritage act as a catalyst to attracting
external investments in Greece and it is Mr. Metropoulos’ hope to promote and encourage changes in
the transparency, the streamlining of the bureaucracy and legal system and the creation of
“internationally modeled” valuations and partnerships in order to attract global capital and move
Greece’s economy forward. According to Mr. Metropoulos, “the talent and capabilities of Greek business
leaders in Greece and throughout the world, is a unique and powerful opportunity that can transform
Greece into a successful participant in this exciting generation of technology, international investments
and globally transforming businesses. We all have a vested interest in helping our ancestral and
beloved Greece as we encourage its transformation into this exciting generation of opportunities.”

Κωνσταντίνος Μπίτσιος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Πρόεδρος Εκτελεστικής
Επιτροπής
Συνδέσµου Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
Σπουδές: Πτυχίο Νοµικά και Οικονοµικά, Πανεπιστήµιο Λωζάννης
Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

1982: ∆ιορισµός στο ∆ιπλωµατικό Κλάδο του Υπουργείου Εξωτερικών µε βαθµό Ακολούθου
έως 1987:Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
1987-1990:Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1990-1993:Πρεσβεία Αγκύρας
Οκτώβριος 1993:∆ιευθυντής ∆ιπλωµατικού Γραφείου, Αναπληρωτή Υπουργού για Eυρωπαϊκές
Υποθέσεις
Απρίλιος 1994:Κεντρική Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας, Ευρωπαίος
Ανταποκριτής
8/1998:Πρεσβεία Λονδίνου
3/2004:∆ιπλωµατικό Γραφείο Πρωθυπουργού
11/2005:Προαγωγή σε Πληρεξούσιο Υπουργό Β’
1/2009:Προαγωγή σε Πληρεξούσιο Υπουργό A’
1/2009:Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης
11/2009:∆ιευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
1/2014:∆ιευθυντής του Ιδιαιτέρου και του ∆ιπλωµατικού Γραφείου του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας
3/2015: Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
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Ειρήνη Μποτονάκη
Υπεύθυνη Περιφερειακής Ανάπτυξης Ελλάδας και Κύπρου
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF)

Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
(ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου από το London School of Economics (LSE). Από το 20022013 εργαζόταν στο Λονδίνο, αρχικά στη JP Morgan ως Investment Banking Analyst in Telecoms, Media
and Technology και στη συνέχεια στο Global Markets Division της BNP Paribas ως Head of Fixed Income
Institutional Sales for Greece & Cyprus. Έχει εκτεταµένη εµπειρία σε συναλλαγές διαχείρισης ρίσκου
(επιτοκιακού, συναλλαγµατικού, πληθωρισµού κτλ), διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού, επενδύσεις
σταθερού εισοδήµατος κ.α. για λογαριασµό τραπεζών, αµοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών ταµείων και
άλλων θεσµικών πελατών. Από τον Ιούνιο 2013, οπότε και επέστρεψε στην Ελλάδα, εργάζεται στο
European Investment Fund (EIF) ως υπεύθυνη για το Regional Business Development στην Ελλάδα και
την Κύπρο. Μεταξύ άλλων, το EIF δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο στη διαχείριση πόρων
ΕΣΠΑ (είναι διαχειριστής των αντίστοιχων JEREMIE Holding Funds τα οποία επενδύουν σε venture
capital funds και υλοποιούν συµφωνίες συγχρηµατοδότησης µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω
ελληνικών και κυπριακών τραπεζών), στις επενδύσεις σε venture capital και private equity funds, στις
εγγυήσεις (απευθείας αλλά και µέσω τιτλοποιήσεων) καθώς και στο microfinance.

Παναγιώτης I.K. Παπάζογλου
∆ιευθύνων Σύµβουλος
EY Ελλάδας

Ο Παναγιώτης Παπάζογλου είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ernst & Young Ελλάδας και επικεφαλής
των χωρών της Νοτιονανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Ρουµανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία, Μάλτα,
Κόσοβο, FYROM, Μολδαβία) από τον Ιούλιο του 2010.
Από το 2008 κατείχε τη θέση του επικεφαλήs του ελεγκτικού τοµέα στη Ρουµανία ενώ από το 2005 έως
το 2008 ήταν ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος στο γραφείο της Βουλγαρίας. Εργάζεται στην Ernst & Young
από το 1988.
Ο Παναγιώτης Παπάζογλου είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ)
και κάτοχος ΜΑ στην Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική από το ίδιο Πανεπιστήµιο και MBA από το
πανεπιστήµιο ASTON του Birmingham.
Είναι Ορκωτός Ελεγκτής στην Ελλάδα και τη Ρουµανία.
Έγινε Partner το 2000 οπότε και ανέλαβε
πλήθος επιτελικών αρµοδιοτήτων καθώς επίσης και το σχεδιασµό και εκτέλεση πλήθους ελεγκτικών και
συµβουλευτικών έργων.
Κατά τη διάρκεια της 27χρονης θητείας του έχει αποκτήσει µεγάλη εµπειρία στην άσκηση του
λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλµατος ενώ εξειδικεύεται στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε
εταιρείες ενέργειας και επικοινωνιών.
Το διάβασµα, οι εκδροµές και το παιχνίδι µε το γιο του είναι µερικά από τα πράγµατα µε τα οποία γεµίζει
τον ελεύθερο χρόνο του.
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Σοφία Παπαϊωάννου
∆ιευθύντρια Έκδοσης, Huffington Post Ελλάδος
&
Παρουσιάστρια εκποµπής 360ο, Alpha TV
Η Σοφία Παπαϊωάννου είναι Editorial Director της Huffington Post Greece και παρουσιάστρια της
ενηµερωτικής εκποµπής «360 Μοίρες» στην τηλεόραση του Alpha.
Είχε εργαστεί για 13 χρόνια στην ενηµερωτική εκποµπή «Φάκελοι» και «Νέοι Φάκελοι» στην τηλεόραση
του Mega και του Σκάι, τα τρία πρώτα χρόνια ως αρχισυντάκτρια της εκποµπής και στην συνέχεια ως
δηµοσιογράφος και συµπαρουσιάστρια. Είχε συνεργασία µε την εφηµερίδα Καθηµερινή και παρουσίασε
Κυριακάτικη εκποµπή στο ραδιόφωνο του Σκάι.
Ξεκίνησε την δηµοσιογραφική της πορεία στην εκποµπή "Πρωινή Συχνότητα" στο Mega και στην
συνέχεια εργάστηκε στο εξωτερικό δελτίο ειδήσεων του Antenna στο γραφείο ξένου τύπου της
Επιτροπής ∆ιεκδίκησης των Ολυµπιακών Αγώνων στην εκποµπή "Μαύρο Κουτί" του Mega.
Το 2011 εξέδωσε το βιβλίο "Κρυµµένο στο Αιγαίο" Η αληθινή ιστορία του ∆ωδεκανήσιου ήρωα Μιχάλη
Κουτλάκη (εκδόσεις Πατάκη). Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
και Ιστορία στο Deree και έλαβε µεταπτυχιακό στην τηλεοπτική δηµοσιογραφία από το Πανεπιστήµιο
NYU της Νέας Υόρκης. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.
Είναι παντρεµένη και έχει δύο παιδιά.

Ευάγγελος Παππάς
Ιδρυτής
RTsafe

Ο Ευάγγελος Παππάς είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής στο ΤΕΙ Αθήνας, ιδρυτής της
εταιρείας RTsafe και research associate στο University of Texas Health Science Center, San Antonio,
Texas, USA. Έχει 17-ετή ερευνητική εµπειρία στον τοµέα της Φυσικής της Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας µε πλήθος δηµοσιεύσεων και συνεργασιών µε Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα διεθνούς κύρους. Έχει
εργαστεί επί 12 έτη ως Ακτινοφυσικός Ακτινοθεραπείας στο Νοσοκοµείο ‘Ο Αγ. Σάββας’.
Με την πρόσφατη συµµετοχή του ως ιδρυτής και επιστηµονικός υπεύθυνος της εταιρείας RTsafe
επιθυµεί να συµβάλει µαζί µε τους συνεργάτες του στην ασφαλέστερη και αποτελεσµατικότερη
εφαρµογή της Ακτινοθεραπείας σε ασθενείς µε καρκίνο.

Νίκος Παππάς
Υπουργός Επικρατείας

Γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και µεγάλωσε στην Καισαριανή. Σπούδασε στη Σκωτία όπου
ολοκλήρωσε και τις µεταπτυχιακές σπουδές και το διδακτορικό του στα Οικονοµικά της Κοινωνικής
Ασφάλισης (Πανεπιστήµιο Στράθκλαϊντ της Γλασκώβης). Εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Fraser
of Allander και συµµετείχε σε ερευνητικά προγράµµατα στην Βρετανία, στο πεδίο µακροοικονοµικών και
δηµογραφικής πολιτικής. Μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΡΙΖΑ και από το 2008 διευθυντής του Πολιτικού
Γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Στις τελευταίες εκλογές τον Ιανουάριου του 2015
εκλέχθηκε Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Αθηνών.
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Σωκράτης Πλούσας
CEO
PARNASSE

Ο Σωκράτης Πλούσας είναι CEO στην PARNASSE που είναι διαχειριστής της πρώτης στην Ελλάδα
πλατφόρµας equity crowdfunding, OpenCircle. Οι βασικοί κλάδοι δραστηριοποίησης είναι τα τρόφιµα, η
τεχνολογία κι η Βιο-τεχνολογία.
Είναι επίσης ιδρυτικό µέλος και πρόεδρος του Hellenic Start-up Association και µέλος του ∆.Σ. του
Σynergies – πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της καινοτοµίας στην Ελλάδα.
Στο παρελθόν δούλεψε στα εµπορικά τµήµατα µεγάλων Ελληνικών Πολυεθνικών οµίλων, όπως η 3Ε
(εµφιαλωτής της Coca Cola σε 26 χώρες) και Fourlis group (master franchisee του IKEA και Intersport
και διανοµέας των προιόντων SAMSUNG). Τα τελευταία 4 χρόνια, συµβουλεύει εταιρείες στην
διεθνοποίηση τους και σε επενδύσεις σε όλο τον κόσµο.
Εχει bachelors’ degree από το DEREE σε business και το MBA σε International business από το HENLEY
management school, όπου µαζί µε άλλους Alumni academics, ξεκίνησε το HENLEY Emerging Markets
and International Business Forum.

Τάκης Σολωµός
Founding Partner
First Athens S.A.

Ο κύριος Σολωµός Παναγιώτης , κατέχει σηµαντική εµπειρία σε επενδύσεις νεοσύστατων εταιρίών,
ώριµων επιχειρήσεων καθώς και σε εξαγορές στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και τα Βαλκάνια.
∆ιαθέτει σηµαντική εµπειρία ∆ιοίκησης έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών Γενικός ∆ιευθυντής µεγάλης
εταιρίας Logistics (µε κύκλο εργασιών άνω των €250.000.000) αλλά και Γενικός ∆ιευθυντής
Επιχειρήσεων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µε δραστηριότητες στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
Η καριέρα του ξεκίνησε απο την εταιρία χρηµατο-οικονοµικών Συµβούλων Arthur Andersen στην Μεγάλη
Βρετανία (γραφεία Leeds και London) ενώ έχει διατελέσει στέλεχος εταιριών διαχείρισης κεφαλαίων
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Private Equity). Απο το 2010 είναι συνιδρυτής της εταιρίας First Athens
Corporate Finance SA, µια ανεξάρτητη εταιρία παροχής υπηρεσιών σε θέµατα χρηµατοδότησης,
εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η First Athens παράλληλα είναι και ο επενδυτικός σύµβουλος του Elikonos
Jeremie SCΑ SICAR, Venture Capital Fund που επενδύει σε εταιρίες τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Είναι απόφοιτός του Αµερικανικού κολλεγίου Ελλάδος (BSc Management & Organizational Behaviour)
καθώς και του Πανεπιστηµίου του Sheffield Μεγάλης Βρετανίας (MBA International Finance).

Ράνια Σουλάκη
∆ιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια

Είναι κάτοχος του Πτυχίου ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Πολιτικών Επιστηµών της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION µε εξειδίκευση στο
Management.
Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής & της Γαλλικής Γλώσσας.
Από το 1984 – 1998, εργάσθηκε στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ, σε επιτελικές θέσεις της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού
στους τοµείς Ανάπτυξης & Οργάνωσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού.
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Από το 1998 µέχρι σήµερα απασχολείται στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Κατά το διάστηµα από το 1998– 2003 ως Υπεύθυνη σε θέµατα Ανάπτυξης και Οργάνωσης Ανθρωπίνου
∆υναµικού και Μισθοδοσίας.
Το 2003 ανέλαβε καθήκοντα Υπεύθυνης ∆ηµοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Σήµερα
είναι ∆ιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Εκπροσωπεί την εταιρεία στο Global Compact των Ηνωµένων Εθνών και στο Ελληνικό Ινστιτούτο
Επιχειρηµατικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, είναι µέλος του τοµέα Εταιρικών Υποθέσεων της Ε.Ε.∆.Ε
και µέλος του ∆.Σ. του Ελληνικού ∆ικτύου για την ΕΚΕ.

Γιώργος Σταθάκης
Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας & Τουρισµού

Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας και έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο
του Newcastle. Από το 1988 είναι Καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Έχει
συνεργαστεί µε το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστήµιου του Harvard και µε το Κέντρο
Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών του QueensCollage, CityUniversityστη Νέα Υόρκη. Είναι βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 και Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Είναι παντρεµένος µε τη Θέµιδα
Γκέκου και έχει δυο παιδιά.

Nikos Stathopoulos
Managing Partner
BC Partners

Nikos joined BC Partners, one of the leading international Private Equity firms, in London in 2005 and
has 18 years experience in private equity having led a variety of private equity investments globally. He
has been an active investor in the media, telecoms, consumer and retail industries. Prior to joining BC
Partners, Nikos was a Partner at Apax Partners in London where he spent seven years working on large
buy-out transactions in Europe. Prior to Apax he spent three years as a management consultant with
the Boston Consulting Group in London.
Nikos is Chairman of the board of Com Hem (Sweden’s leading cable TV operator), Gruppo Coin (Italy’s
leading apparel retailer), Mergermarket Group (a leading global financial information company) and
Migros Turk (Turkey’s leading food retailer). Nikos is also Chairman of the BC Partners Foundation,
member of the Harvard Business School European Advisory Board, the Advisory Board of the AUEB, the
Board of Trustees of the Impetus-Private Equity Foundation, the Board of The Hellenic Initiative, and a
Fellow of the Royal Society of Arts.
Nikos holds an MBA from Harvard Business School and a degree in Business Administration from Athens
University of Economics & Business (AUEB).
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Γιώργος Τεριζάκης
Ιδρυτής
Stella Mare
Ο Γιώργος Τεριζάκης γεννήθηκε το 1966 στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας. Είναι το πρώτο από τα τρία
παιδιά της οικογένειας Τεριζάκη, η οποία για τρεις γενιές ασχολείται µε την αλιεία.
Πνεύµα δραστήριο, στρέφεται στο ελεύθερο επάγγελµα και από τα 14 χρόνια του επιδίδεται στο λιανικό
εµπόριο ανοίγοντας ιχθυοπωλείο. Από το 1987 ως το 1995 αναπτύσσει την οικογενειακή επιχείρηση
αποκτώντας διαδοχικά τρία αλιευτικά σκάφη, ενώ πρωτοπορεί µε την µετάκληση Αιγυπτίων
ναυτεργατών για να αντιµετωπίσει την έλλειψη εργατικών χεριών στo χώρo.
Σύντοµα ανοίγεται στο εµπόριο χονδρικής το οποίο τον κερδίζει ολοκληρωτικά. Ήδη το 1995 προµηθεύει
µε αλιεύµατα όλη την Πελοπόννησο και ανοίγει συνεργασίες µε ολόκληρη την Ελλάδα. Παράλληλα
ταξιδεύει στο εξωτερικό και αναζητά συνεργασίες και ευκαιρίες για επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Παρατηρώντας την αλλαγή των οικονοµικών συνθηκών αλλά και των διατροφικών συνηθειών στην
Ελλάδα, το 2004 ιδρύει την εταιρεία Stella Mare µε στόχο να προχωρήσει και στον τοµέα της
επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευµάτων. Συλλαµβάνει την ιδέα παραγωγής νέων προϊόντων που
στηρίζονται στην παράδοση και υπηρετούν σύγχρονες ανάγκες. Το 2013 η εταιρεία κερδίζει το πρώτο
βραβείο επιχειρηµατικότητας στον διαγωνισµό του οµίλου Libra. Το έργο, που εντάσσεται στο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο. Η παραγωγή ξεκινά το β' εξάµηνο του 2014 και ήδη
έχουν αρχίσει εξαγωγές παγκοσµίως.
Ο Γιώργος Τεριζάκης είναι σήµερα παντρεµένος και πατέρας τριών παιδιών. Ζει στη Μεσσηνία της οποίας
αποτελεί δραστήριο µέλος, ασχολούµενος εντατικά µε τα κοινά. Λάτρης της φύσης και της ιππασίας
ξεκουράζεται φροντίζοντας τα αγαπηµένα του άλογα. ∆ηµιουργικό πνεύµα, ανήσυχο, αναζητά συνεχώς
το νέο, το καινοτόµο, πάντα προσανατολισµένος στο πώς θα αναπτύξει τον τόπο του που τόσο αγαπά
και πιστεύει στις δυνατότητές του.

Νέλλη Τζάκου-Λαµπροπούλου
Γενική ∆ιευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η Νέλλη Τζάκου-Λαµπροπούλου ορίστηκε Γενική ∆ιευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα
τον Ιούλιο του 2013, µε αρµοδιότητες την εποπτεία και το συντονισµό των δραστηριοτήτων που
σχετίζονται µε τη λιανική τραπεζική, το ∆ίκτυο των Καταστηµάτων και τα εναλλακτικά δίκτυα
εξυπηρέτησης πελατείας. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας.
Από το ∆εκέµβριο του 2012 ήταν Γενική ∆ιευθύντρια Λειτουργιών, Οργάνωσης και Πληροφορικής της
Τράπεζας και του Οµίλου της Εθνικής, ενώ εντάχθηκε στην Τράπεζα τον Ιούλιο του 2007 ως Γενική
∆ιευθύντρια Λειτουργιών Οµίλου.
Είναι πρόεδρος ∆.Σ. της NBG Bancassurance Insurance Broker Α.Ε., αντιπρόεδρος ∆.Σ. των εταιριών
∆ΙΑΣ Α.Ε. και Εθνική Χρηµατιστηριακή A.E , καθώς και µέλος ∆.Σ. του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), της Εθνοdata A.E. και της Εθνικής Factors A.E. Επιπλέον, είναι µέλος του
Euro Banking Association (EBA – Παρίσι), του SEPA High Level Meeting (ECB), του EFMA Operational
Excellence Advisory Council, καθώς και µέλος ∆.Σ. του ΣΕΝ (Σωµατείο «Επιχειρηµατικότητα Νέων»).
Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα εργάστηκε στην EFG Eurobank-Ergasias (1990-2007), όπου
διετέλεσε Γενική ∆ιευθύντρια, υπεύθυνη των Τραπεζικών Εργασιών και της επιχειρηµατικής µονάδας
Global Transaction Services. Συµµετείχε ενεργά σε εξαγορές τραπεζών που πραγµατοποίησε η EFG
Eurobank-Ergasias στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στις λειτουργικές συγχωνεύσεις των
τραπεζών αυτών. Η τραπεζική της καριέρα ξεκίνησε το 1982 στην Τράπεζα Societé Generale, στο
υποκατάστηµα Αθήνας, στον Οργανωτικό και ∆ιοικητικό έλεγχο της Τράπεζας (MIS/Budget/Profitability).
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Έχει διατελέσει µέλος ∆.Σ. των εταιριών EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή, EFG Asset Management, EFG
e-Solutions, ∆ΙΑΣ (∆ιατραπεζικά Συστήµατα), καθώς και του Κεντρικού Αποθετηρίου Ελλάδος.
Η Ν. Τζάκου-Λαµπροπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικής Επιστήµης από το Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Πειραιά, καθώς και κάτοχος MBA (µε διάκριση) από το University of Wales & Manchester
Business School.

Γιώργος Τσαπρούνης
∆ιευθυντής Εταιρικών Σχέσεων
Wind Ελλάς

Ο κ. Γιώργος Τσαπρούνης διαθέτει σηµαντική εµπειρία στο χώρο της επικοινωνίας στον οποίο εργάζεται
τα τελευταία 15 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. Την 1η
Ιουλίου 2007 προήχθη στη θέση του Ανώτερου ∆ιευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας.
Ο κ. 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.

Αναστασία Τσίλογλου
Project Manager
Action Finance Initiative
H Αναστασία Τσίλογλου έχει αναλάβει τη γενική διεύθυνση της Action Finance Initiative που σκοπό έχει
την εισαγωγή και καθιέρωση του θεσµού των µικροπιστώσεων στην Ελλάδα.
Σπούδασε οικονοµικά στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και είναι κάτοχος µεταπτυχιακού
διπλώµατος Master in Business Administration από το Cornell University στις ΗΠΑ.
Έχει ζήσει κι εργαστεί σε 3 ηπείρους σε ποικίλους κλάδους: τεχνολογία, ηλεκτρονικό εµπόριο, λιανικό
εµπόριο, τηλεπικοινωνίες, πετρέλαια. Στη 15ετή καριέρα της έχει εργαστεί για start-ups, πολυεθνικές
εταιρίες και ΜΚΟ οργανισµούς µε ειδικότητα σε corporate finance, business planning και product
management. ∆ιατέλεσε διευθύντρια επιχειρησιακού σχεδιασµού για τη Microsoft, διευθύντρια
ανάπτυξης νέων προϊόντων στο pamediakopes.gr, ενώ εργάστηκε για τη British Petroleum και την Tellas
τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας της εταιρίας. Τέλος, έλαβε µέρος σε αποστολή των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα στο Νίγηρα για ένα έτος ως οικονοµική διευθύντρια της αποστολής.

Παύλος Τσίµας
∆ηµοσιογράφος, Σύµβουλος έκδοσης
Huff Post
(Editor-at-large)
Ο Παύλος Τσίµας είναι δηµοσιογράφος.
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1953. Σπούδασε στην Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
εργάστηκε ως δικηγόρος. Από το 1981 εργάζεται ως δηµοσιογράφος.
Ήταν, για µια δεκαετία, πολιτικός συντάκτης της εφηµερίδας “Ριζοσπάστης”, και αργότερα διευθυντής
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του ραδιοφωνικού σταθµού 902, της εφηµερίδας ΠΡΩΤΗ και του περιοδικού Ταχυδρόµος. Από το 1991
είναι τακτικός αρθρογράφος της εφηµερίδας ΤΑ ΝΕΑ. Το 1985 πήρε το βάπτισµα του ραδιοφωνικού
πυρός, στον Αθήνα 9,84 και το 1993 παρουσίασε για πρώτη φορά την ενηµερωτική εκποµπή “Μετρό”
από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Από τότε δηµιουργεί και παρουσιάζει ενηµερωτικές εκποµπές για το
ραδιόφωνο και την τηλεόραση, έχοντας συνεργαστεί µε το ΜΕΓΚΑ και την ΕΡΤ. Σήµερα παρουσιάζει,
στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ την εκποµπή «Τελευταία Λέξη» και στο ραδιόφωνο την καθηµερινή εκποµπή
«Ηµερολόγιο». Είναι σύµβουλος έκδοσης της ελληνικής έκδοσης της Huffington Post.
To 2011 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Το ηµερολόγιο της κρίσης» και το 2014 «Ο φερετζές και το
πηλήκιο- το πολιτικό µθυιστόρηµα της ελληνικής τηλεόρασης», και τα δύο από τις εκδόσεις Μεταίχµιο.

George D. Tsopelas
Managing Director
McKinsey & Company, Greece

Mr. George D. Tsopelas is the Managing Director of McKinsey & Company, Greece.
Mr. Tsopelas joined McKinsey’s London’s Office in 1994, started working in Greece in 1997 and led the
opening of the Athens Office in 2000.
During the last 10 years, Mr. Tsopelas has worked extensively in the Banking/Insurance, Energy, Basic
Materials and Public sectors in Greece, Turkey and North Africa.
Mr. Tsopelas holds an M.B.A from Harvard Business School and his undergraduate studies include an
Economics and Econometrics degree and a Business Administration degree in Greece.

Stelios Zavvos
Founder & CEO
Zeus Capital Managers

Mr. Stelios Zavvos is the Founder and CEO of Zeus Capital Managers, which engages in private equity,
real estate acquisitions and management, fundraising and investment banking activities, with over 30
years of corporate and real estate experience in Europe and the USA. He is currently a Member of the
Board of Directors of the NASDAQ listed Star Bulk Carriers Corp, serving on the Board’s Audit
Committee. He was the Founder and CEO of Continental American Capital, an investment group which
focused on real estate investment and financing in the USA. Mr. Zavvos is a Member of the European
Council on Foreign Relations, as well as a Member of the International Crisis Group's International
Advisory Council. He is the Founder and President of the Harvard Business School Club of Greece, one
of the leading fora in Southeastern Europe which addresses economic, geopolitical and social issues and
is also the Chairman of Solidarity Net Foundation, established by the Open Society Foundations that
supports the society groups that are the hardest hit by the economic crisis in Greece. Mr. Zavvos
previously held position in blue-chip companies such as Citibank, Johnson & Johnson and Procter &
Gamble. He holds an MBA from Harvard Business School and a MSc in Civil Engineering from Polytechnic
University of Athens.
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Συμμετέχοντες Φορείς 2015
FAIR TRADE HELLAS MDA ΕΛΛΑ PRAKSIS PROLEPSIS - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ SPECIAL OLYMPICS
ΕΛΛΑΣ ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΑΛΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΖΩΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΣ ΕΛΕΠΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (EBEN GR) ΕΝΩΣΗ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΕΛΕΟΥΣΑ ΕΣΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΥ ΖΗΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Η ΑΜΥΜΩΝΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΖΩΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ ΜΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΕΔΡΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΙΔΙ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - KID & FAMILY ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ – ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΠΕΨΑΕΕ ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - FREEDOM GATE GREECE
ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΓΕΝΝΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ
ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - Η ΑΓΚΑΛΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Θ.Ι.Ε.) ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «ΚΑΛΥΨΩ» ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από το 4ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link, 27 Μαΐου 2014 - Hilton Hotel.
Η αίθουσα με τους εκπροσώπους των ΜΚΟ που συμμετείχαν στο συνέδριο.

Tel. +30 210 610 98 00
Ε-mail:info@csringreece.gr
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AbZorba Games was born in Athens, Greece in the heat of
summer 2011 by a talented Greek and International team
determined to create the best mobile multiplayer casino
titles. Our name, AbZorba, was chosen to reflect both our
Greek origin and our gaming intent.
Starting with our first release, Blackjack Live on Android,
AbZorba focused its growth on mobile platforms leveraging the App Store phenomenon for
distribution. Whilst many studios jumped on the crowded Facebook model we instinctively
understood mobile to be the massive growth opportunity for us. We built a proprietary
gaming platform and launched game after game growing our niche for multiplayer games
technology and so grew rapidly.
We continue to build seriously entertaining, authentic casino games that millions of users
enjoy worldwide, over 6m in fact and have released 17 titles to date with more in the road
map.
AbZorba Games was acquired by the Novomatic Interactive in February of 2015 after having
a very successful year in 2014 and amassed over 6M mobile social casino gamers. After the
acquisition Andrew Hughes (CEO) and Manos Moschous (CTO) are still the managers of the
company while the company maintains today a team of 15 developers in Athens, Greece.

eLearning Industry is the leading digital
publisher and marketing agency in the
eLearning field. eLearning Industry runs the
largest online community of eLearning
professionals in the world. Our fast growing
network consists of highly skilled professionals, top buyers, and decision makers that
influence the global eLearning industry market of tomorrow. Whatever you need to improve
your eLearning company’s marketing and sales efforts, we can provide: competitive search
engine optimization analysis, highly persuasive content, successful social media promotions,
lead generation campaigns, sponsored newsletters and webinars! Are you ready to build a
better brand in a powerful and high status advertising environment? We look forward to it!

e-commerce is a huge market that grows every year 11% on average,
creating massive revenues all over the world. Every year e-shops
spend billions for marketing purposes, trying to generate traffic,
wishing to convert at most 2% of their visitors to actual sales. As the
customer acquisition is so expensive, customer retention is really
important for the success and this retention is based on the happiness
of the customer. But how can e-shops understand how happy is their
customers without talking or seeing them?
e-satisfaction has been created to bridge this gap between online businesses and online
consumers. Starting from e-commerce, e-satisfaction platform has been designed and
developed to reconnect users and businesses in the online world. e-satisfaction platform is
integrated in 5’ to any e-shop and after the integration, a combination of feedback collection
and customer engagement mechanisms is asking users what they think and feel about the
prices, the customer service, the products and the total experience they had from the eshop.
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Through its continuously growing toolbox of its “emotion collection mechanisms”, esatisfaction is a really powerful Customer Experience Management platform that allows eshop owners collect customer feedback, across their consumer journey. The power of this
mechanism can be proven by the fact that 30% of the users do respond, and through this
mechanism we are able to collect 200% more user comments than the comments that are
collected by traditional, offline, research methods.
Finally, e-satisfaction provides a one-click-away benchmarking mechanism that allows e-shop
not only to measure customer satisfaction, but to evaluate where they stand in the ecommerce ecosystem, what are the weaknesses that they must fix and what are the
strengths that they should promote.
e-satisfaction is already integrated in major e-shops in Greece, helping them get in touch with
their customers and improving operations, marketing and product mix to increase the
customer lifetime value and increase their revenues! The next step of e-satisfaction is its
expansion to new high growth e-commerce markets.

Green Cola Company, established in 2011, is one of
the fastest growing FMCG companies in Greece, which
operates in the beverage industry with facilities in
production and bottling of soft drinks, in North Greece,
Thrace.
Today Green Cola is the lead brand of Green Cola Company, which diverges from the
common cola formula by offering consumers the healthier alternative, combining excellent
flavor with naturally sourced ingredients, natural flavorings, natural caffeine (extracted from
green coffee beans), and natural sweeteners (Stevia).
Driven by the 35-years’ active involvement of its founder and CEO, Periklis Venieris, in the
beverage industry, combined with the plant’s manufacturing infrastructure, Green Cola makes
a successful beverage choice.
In the Greek market, Green Cola is listed in all local and multinational supermarket chains
and have achieved double-digit annual growth figures over the last three years, which ranks
the company as among the fastest growing player in the Carbonated Soft Drinks category.
Encouraged by the success in the Greek market and already exporting to more than 10
countries and also running licensing agreements with bottlers in Cyprus, Serbia and Saudi
Arabia, Green Cola is exploring new markets, to establish a new reflection of cola in
consumer’s mind.

Iatreio Online is a web platform that
allows
doctors
and
other
health
professionals to communicate with their
patients online through videocall. Patients
seeking medical information, a second opinion or guidance from their personal doctor may
now get an online consultation remotely. Doctors have their own profile in which they share
their availability, experience, CV and the cost of booking an appointment with them. As soon
as a patient logs in, he may see the doctor’s available hours and cost. After paying online the
requested amount the appointment is booked. Five minutes before the appointment they are
both notified and the appointment starts through a built-in video call software. A new channel
of interaction between doctors and patients, that will save significant amounts of time and
money for both counterparts. The platform is currently running on a beta mode and next
month will be officially launched. Our target is to make doctors of 24 specialties accessible to
all Greek internet users, no matter where they are. Finally, our plan is to export the service to
other European countries.
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We develop a patent pending retrofit system, called hp-necovery
that enables photovoltaic (PV) panels to produce almost FREE hot
water and more electricity for the rooftop PV system owners. So
once you’ve paid for the PV system, you get “free” hot water.
That’s much better deal than a solar-thermal system that covers a
percentage of annually householder needs especially in Central
Europe area. We are pretty confident about our solution because
we have a working prototype in a laboratory for thermal measures
in Greece and a proof of concept report.
We were finalist and winning team at many competitions in Greece and in Europe. The most
essential competition was the Climate-KIC CleanLaunchpad 2014 in Cyprus and Greece. We
were the winning team and became between the 30 very best CleanTech ideas in Europe.
Finally we participate to the Climate-KIC accelerator at the Netherlands.
ClimateLaunchpad is Europe’s largest Cleantech Business Ideas Competition with a presence
in over 20 countries.
The Climate-KIC Accelerator is the only EU business acceleration programme focused on
cleantech commercialisation. With fast track entrepreneurship education and intensive
coaching, Climate-KIC has set up the world’s first real-life business school for cleantech
entrepreneurs.

Pinnatta is the world’s first interactive and visual messaging platform. It
takes personal communication to the next level, enabling smartphone
owners to create, share and experience unique digital content, such as
interactive greeting cards and animated messages, stickers and sounds.
Senders can select among a huge variety of highly personalized options,
available for every special or everyday occasion, while recipients can
interact with their Pinnattas by tapping, blowing, dragging, tilting, rubbing
or even shaking their device.

TripInView aspires to change the way people
explore destinations & plan their vacations, by giving
travelers the power to explore, discover and choose
vacation destinations in a unique visual way.
TripInView presents geotagged helicopter photos & videos of the entire coastlines of
countries that are “sun & beach” destinations.
At the moment travelers can explore the entire Mediterranean coastlines of France, Italy,
Spain, Greece and Malta as well as the Southern coastline of Portugal. By the end of 2015
almost all the Mediterranean coastline will be available (by adding Turkey, Cyprus, Croatia
and the rest of Portugal).
Hoteliers will have the opportunity to register their properties or claim their hotels on
TripInView, for free. These services will allow hoteliers to make their property known to
TripInView’s audience from more than 170 countries worldwide.
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HONORING:
Mr. John Catsimatidis, Chairman & CEO
Red Apple Group
May 27, 2014

The «Capital Link CSR in Greece Leadership Award» is annually presented
to an organization or a person for outstanding contribution in elevating
Greece and Greek culture globally and contributing to society.
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ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ελληνική Ένωση ∆ιαµεσολαβητών
Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
είναι
µη
κερδοσκοπικό σωµατείο. Ιδρύθηκε το 2010 από 25 από τους
πρώτους Έλληνες ∆ιαµεσολαβητές.
Σήµερα η Ένωση, που αγκαλιάζει και είναι ανοικτή σε όλους τους
∆ιαµεσολαβητές, αριθµεί πάνω από 100 µέλη. Οργανώνει
επιµορφωτικά σεµινάρια για ήδη εκπαιδευµένους ∆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.
Από το 2011 διοργανώνει ενηµερωτικές Ηµερίδες για τη ∆ιαµεσολάβηση µεταξύ άλλων στο
∆ΣΑ, στο πνευµατικό κέντρο Κηφισιάς, στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ηµοσίου ∆ικαίου (EPLO).
Θεωρώντας ως αποτελεσµατικότερη µέθοδο διάδοσης του θεσµού την ενηµέρωση των
πολιτών διοργανώνει Ενηµερωτικές Ηµερίδες στους ∆ήµους µε θέµα «∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ –
Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ». Εντός του 2015 έχει
διοργανώσει, µε µεγάλη επιτυχία, τέτοιες Ηµερίδες στους ∆ήµους Πεντέλης – Μελισσίων,
Γαλατσίου, Γλυφάδας, Παπάγου – Χολαργού, Αθηναίων και Αγίας Παρασκευής.
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.

Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων
Η Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων δηµιουργήθηκε το 2011
από την κοινότητα των start-up επιχειρηµατιών ώστε να προωθηθεί
ένα νέο µοντέλο επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας το οποίο, έχοντας
χαρακτηριστικά καινοτοµίας και ταχείας ανάπτυξης, θα συνεισφέρει
καθοριστικά στη µαζική δηµιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας
και στη συνολική ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας.

Στοχεύει στη δέσµευση του διαθέσιµου ανθρωπίνου και οικονοµικού κεφαλαίου για την
ενίσχυση των πέντε κλάδων δραστηριότητας στους οποίους η γεωοικονοµία και το συµβολικό
κεφάλαιο της χώρας ευνοούν την ανάπτυξη καινοτόµων και ταχέως αναπτυσσόµενων
επιχειρήσεων: 1. Αγροτική Οικονοµία και Γαστρονοµία 2. Πολιτισµός και Τουρισµός 3.
Ενέργεια, µε έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές 4. Υψηλή τεχνολογία µε έµφαση στις ΤΠΕ και
στη Βιοϊατρική 5. Μεταφορές µε έµφαση στη Ναυτιλία.
Παράλληλα, η ΕΕΝΕ προχωρεί σε παρεµβάσεις για την ενίσχυση όλων των παραπάνω
κλάδων προς τρεις κύριες κατευθύνσεις: α) πρόσβαση σε κεφάλαιο, β) δικτύωση, πρόσβαση
σε αγορές, γ) εκπαίδευση, τόσο τυπική όσο και συνεχιζόµενη.
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Oι δράσεις µας:
•

Networking συναντήσεις µε τίτλο “Είµαι-Κάνω-Θέλω” οι οποίες πραγµατοποιούνται τη
2η Τετάρτη κάθε 2ου µήνα.

•

Εκπαιδευτικά Workshops σε ζητήµατα νέας και νεοφυούς επιχειρηµατικότητας (HSA
University) τα οποία πραγµατοποιούνται τη 2η Τετάρτη κάθε 2ου µήνα, εναλλάξ µε το
“Είµαι-Κάνω-Θέλω”.

•

Ανοιχτές Brainstorming Συναντήσεις µε σκοπό τη διαµόρφωση συλλογικής
στρατηγικής και αντίστοιχης ανάληψης δράσεων για την προώθησης της καινοτόµου και
εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας

•

Pitching events µε επιλεκτική παρουσίαση των πιο προχωρηµένων επιχειρηµατικών
σχεδίων από µέλη της ΕΕΝΕ, στο δίκτυο των Hellenic Angels, του πρώτου µηκερδοσκοπικού δικτύου business angels στην Ελλάδα – Σύντοµα περισσότερες
πληροφορίες

•

∆ιεθνή events(Global Entrepreneurship Week) για την απόκτηση διεθνούς εµπειρίας
και δικτύωσης, τη δηµιουργία συνεργειών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας
Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας
θεσµοθετήθηκε το 2012 µε σκοπό την
ενίσχυση
έµπειρων
ή
εκκολαπτόµενων
επιχειρηµατιών, στην προσπάθεια υλοποίησης
νέων επιχειρηµατικών ιδεών µε την παροχή
χρηµατοδότησης, υπηρεσιών υποστήριξης
αλλά και καθοδήγησης. Ο Όµιλος Libra Group έχει δεσµευθεί για χρηµατοδότηση άνω των 7
εκατοµµυρίων ευρώ προς το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας, βοηθώντας έτσι τους
επιχειρηµατίες στην Ελλάδα να επενδύσουν στον τόπο τους και να ωθήσουν την οικονοµική
ανάπτυξή του. Συµµέτοχοι στο πρόγραµµα του Βραβείου είναι η Τράπεζα Πειραιώς,
συµβάλλοντας στην κατάρτιση και εκπαίδευση των νικητών και όχι µόνο από το 2014, η
εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων Jalouise Pty Ltd από την Αυστραλία και ο κος
∆ηµήτρης Γουλανδρής.
Ανάµεσα στους υποστηρικτές των νικητών του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας είναι
η Antidote, η Kick Athens, η Microsoft Hellas, το ∆ικηγορικό Γραφείο Λυκουρέζου, η People
for Business, η Reed Smith, η S&Team και η SAP Hellas.

Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΕλλΚ∆∆)
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
Γέφυρα µεταξύ Επιχειρηµατικότητας, Καινοτοµίας και Κοινωνίας | www.CSRinGreece.gr
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επιχειρήσεων, του νοµικού κόσµου αλλά και της κοινωνίας µε τις δυνατότητες του
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.

Endeavor
H Endeavor είναι διεθνής µη κερδοσκοπικός
οργανισµός στήριξης της επιχειρηµατικότητας µε
γραφεία σε 20+ χώρες. Στόχος της είναι να στηρίζει
επιχειρηµατίες που ηγούνται καινοτόµων εταιρειών µε υψηλό ρυθµό ανάπτυξης σε διάφορους
τοµείς και µπορούν να αποτελέσουν πρότυπα και πηγή έµπνευσης για άλλους. Μέσω του
ισχυρού παγκόσµιου δικτύου κορυφαίων επαγγελµατιών, όπως ο ιδρυτής του LinkedIn Reid
Hoffman, παρέχει πρόσβαση σε αγορές και σε χρηµατοδότηση και στρατηγική καθοδήγηση
για να αναπτυχθούν περαιτέρω και να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας. Σε παγκόσµιο επίπεδο
έχουν επιλεχθεί περισσότεροι από 1000 επιχειρηµατίες από 500+ εταιρείες, οι οποίοι έχουν
δηµιουργήσει περισσότερες από 400,000 θέσεις εργασίας και κατέγραψαν περισσότερα από
$6.8 δισ. έσοδα το 2013.
Η Ελλάδα αποτελεί τον πρώτο ευρωπαϊκό σταθµό της Endeavor και το γραφείο ιδρύθηκε το
Σεπτέµβριο του 2012. Μέχρι σήµερα έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο µας 14 επιχειρήσεις στον
αγροδιατροφικό τοµέα, τον τουρισµό, την τεχνολογία και τις οικονοµικές υπηρεσίες.
www.endeavor.org.gr

Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών
Ο ΣΑΚΑ ιδρύθηκε το 1931 µε κεντρική επιδίωξη τη διατήρηση και ενίσχυση των
δεσµών µεταξύ των Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου
Ψυχικού και την προαγωγή των αξιών του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος - όπως αυτές συµπυκνώνονται στα ιδρυτικά οράµατα για αξιοκρατία,
ίσες ευκαιρίες και πολυµερή ανάπτυξη της προσωπικότητας - σε ακαδηµαϊκό και
κοινωνικό επίπεδο.
Ο ΣΑΚΑ σήµερα διατηρεί και αναπτύσσει την προσφορά του στον Απόφοιτο σε υψηλό
επίπεδο, προάγοντας ταυτόχρονα (α) την πολιτιστική δραστηριότητα, µε εκδηλώσεις
επιστηµονικού, επιµορφωτικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος όπως είναι η ετήσια µέρα του
αποφοίτου, παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέξεις και ηµερίδες θεµατικού ενδιαφέροντος,
λειτουργία Οµίλων και θεατρικής οµάδας, (β) τον αθλητισµό, µε τη διοργάνωση εσωτερικών
πρωταθληµάτων µεταξύ των µελών του και τη συµµετοχή του σε διασυλλογικό επίπεδο, τόσο
σε οµαδικά (ποδόσφαιρο, βόλεϊ), όσο και στα ατοµικά αθλήµατα (στίβος, κολύµβηση), (γ)
την επικοινωνία, µε το περιοδικό ΕΡΜΗΣ που αποστέλλεται σε όλους τους αποφοίτους (περί
τους 12,000), την ιστοσελίδα www.saka.gr, το µηνιαίο ηλεκτρονικό bulletin αλλά και τη
φιλοξενία των class reunions στη Λέσχη, (δ) την επαγγελµατική δικτύωση προσφέροντας
σύγχρονες υπηρεσίες, όπως είναι η λειτουργία του Career Development Office (CDO) και των
Professional Clubs.
Γέφυρα µεταξύ Επιχειρηµατικότητας, Καινοτοµίας και Κοινωνίας | www.CSRinGreece.gr
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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 Global Network 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.

Γέφυρα µεταξύ Επιχειρηµατικότητας, Καινοτοµίας και Κοινωνίας | www.CSRinGreece.gr

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΠΡΟΦΙΛ ΧΟΡΗΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5th Capital Link CSR in Greece Forum 2015

Allaboutshipping.co.uk introduces the platform for the Shipping Industry
and beyond. Our mission is to create the free platform for all issues of the
shipping industry, the world’s biggest and most important industry – after
all, 80 percent of our planet is water and the majority of its 7 billion
people live close to the sea! 150+ categories of subjects are covered in
order to offer the industry a variety of unbiased news and information!
Our goal is to challenge whatever hasn’t been challenged to date! And it
is not the power of information, as many try to put forward: it’s the abuse of power of
information that many live on and that destroys the industry, physically and technically. With
28,000 page views per month, we begin to really conquer the maritime world, so come on
board and gradually see what you get from this site.

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.
Αυτή η κυκλοφορία μάλιστα είναι σημαντικό να τονιστεί ότι παρατηρείται ενώ
φέτος συμπληρώθηκαν 100 χρόνια ανελλιπούς έκδοσης της εφημερίδας, και
τα οποία τιμήθηκαν με μία ιστορική εκδήλωση το βράδυ της 23ης Μαϊου στο ελληνοπρεπές
κτίριο της ∆ημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης.
«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

Με τις πολύπλευρες δραστηριότητές του ο όμιλος
economia οραματίζεται να αποτυπώσει το πανόραμα της
οικονομίας συνδυάζοντας αρμονικά την ιστορία με την
επικαιρότητα.
Συνεχίζοντας την παράδοση της αντικειμενικής και
ανεξάρτητης ενημέρωσης που ξεκίνησε το 1934, με την
ίδρυση της Βιομηχανικής Επιθεωρήσεως από τον Σπύρο
Βοβολίνη,
ο
όμιλός
μας
εξελίσσεται
διαρκώς
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες και τις προκλήσεις της
νέας εποχής.
Περιοδικές εκδόσεις:
H Oικονομική Επιθεώρηση, μηνιαίο οικονομικοπολιτικό περιοδικό, ιδρύθηκε από τον
δημοσιογράφο Σπύρο Βοβολίνη το 1934 και είναι το μοναδικό οικονομικό περιοδικό που
κυκλοφορεί στην Ελλάδα εδώ και 80 χρόνια αδιάλειπτα. Η Ο.Ε. από το 1976 διαθέτει την
αποκλειστικότητα δημοσίευσης άρθρων του The Economist.
Το Business File, διμηνιαίο αγγλόφωνο περιοδικό διατίθεται στην ελληνική και στη διεθνή
αγορά από το 1991. Περιλαμβάνει αναλύσεις για κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως
ενέργεια, βιομηχανία, ναυτιλία, εισαγωγές, εξαγωγές, τραπεζικό σύστημα.
Γέφυρα μεταξύ Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Κοινωνίας | www.CSRinGreece.gr
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Η εφημερίδα ∆&Π πιστή στις αρχές της ΕΚΕ υπηρετεί τις παρακάτω ενέργειες:
* Η έντυπη μορφή της εφημερίδας είναι από ανακυκλώσιμο χαρτί.
* Ανακυκλώνει περίπου 3 τόνους χαρτί το χρόνο
* Μετέχει και υποστηρίζει ΜΚΟ
* Ανακυκλώνει κάθε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν
Πανεπιστημίου 57 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 2103215692 ΦΑΞ: 2103215877
Email info@dimoprasion.gr Web www.dimoprasion.gr

Η δική μας άποψη δική σας επιτυχία.
Το FORTUNE είναι ένα από τα μεγαλύτερα και
εγκυρότερα οικονομικά περιοδικά στον κόσμο, με
1.000.000 πωλήσεις και 4.000.000 αναγνώστες. Σε μια περίοδο που η οικονομία βρίσκεται
στο ζενίθ του ενδιαφέροντος κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας, το FORTUNE είναι εδώ, για
να φέρει στο προσκήνιο τα πρόσωπα και τις εταιρείες που αλλάζουν το παγκόσμιο παιχνίδι.
Είναι εδώ, για να προσφέρει στους αναγνώστες τη ρεαλιστική πληροφορία που χρειάζονται για
να προωθήσουν την καριέρα τους, να μεγαλώσουν την εταιρεία τους και να μεγιστοποιήσουν
τις επενδύσεις τους.
Το FORTUNE είναι business 360. Έχει πρόσβαση στις αίθουσες συμβουλίων και τα γραφεία
των CEO’s, στα εργοστάσια αλλά και στην κοινότητα των start ups, στα Venture capitals και
στα Conglomerates, για να μοιράζεται την πληροφορία, να εντοπίζει τις νέες ιδέες και να
ξεχωρίζει τα επιτεύγματα. Σήμερα, που η έγκυρη ενημέρωση είναι το ζητούμενο κάθε
υψηλόβαθμου στελέχους, επιχειρηματία, τραπεζίτη, πολιτικού, επιστήμονα, φοιτητή. Το
FORTUNE είναι εδώ, για να εμπνεύσει αυτούς που είναι αποφασισμένοι να πετύχουν και να
δουν και τους γύρω τους να πετυχαίνουν.
Κάθε μέρα στο internet με το www.FortuneGreece.com & στο περίπτερο 5 με
εκδόσεις το χρόνο.

Η Huffington Post Greece αποτελεί την κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα
ειδήσεων, η οποία με μια ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα με συνεργάτες
σε όλο τον κόσμο παράγει πρωτογενές ειδησεογραφικό περιεχόμενο,
αναδεικνύει τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες που μπορεί να βρει κάποιος στο
διαδίκτυο, συνδέει τους αναγνώστες με εξαιρετικές πηγές πληροφόρησης
από όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα αποτελεί μια ιδιαίτερα διαδραστική
κοινότητα απόψεων και συζητήσεων.
H HuffPost Greece, με την ισχυρή δημοσιογραφική της ομάδα και το γεγονός ότι ανήκει στο
διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο της Τhe Huffington Post με 13 ∆ιεθνείς Εκδόσεις σε 8
διαφορετικές γλώσσες, συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα πιο δημοφιλή ειδησεογραφικά
sites στην Ελλάδα.
The
company
“I
KATHIMERINI
S.Α.
PUBLICATIONS-MASS MEDIA” was established in
1988 and it currently constitutes one of the largest Greek media companies. Since its
establishment the company has followed a successful and dynamic course by expanding its
activities in the Greek media market. The main activity of the editorial sector is the
publication of “I KATHIMERINI” newspaper. Gradually the company has integrated a variety
of magazines (supplements and newsstands) in its portfolio, while currently also runs
websites, www.kathimerini.gr, www.ekathimerini.gr (English edition).
Γέφυρα μεταξύ Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Κοινωνίας | www.CSRinGreece.gr
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The newspaper
“I KATHIMERINI” has been published since 1919 and is one of the most historic newspapers
in Greece. From its start it has had a strong influence on the political and economic affairs of
Greece. As a political and financial newspaper, “I KATHIMERINI” covers domestic as well as
international news, having ensured exclusive association with publications such as the
International New York Times, publishing Kathimerini English Edition.
“I KATHIMERINI” it is a “quality” broadsheet newspaper and is published on a daily basis
from Tuesday to Friday, while its Saturday and Sunday editions constitute multi-segment
newspapers with broad reviews of the week’s most important events…
 Accompanied by special sections for economy, property & real estate, culture & art,
sports, travel, classified advertisements.
 Covering at the same time the needs of the whole family, through its successful
weekly and monthly supplements and upscale offers.

Το διαδικτυακό κανάλι για την Καινοτομία και την
Ανάπτυξη www.ka-business.gr στοχεύει στο να
αναδείξει την επιχειρηματική κοινότητα και δυναμική
της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, μέσα από συνεντεύξεις on camera, ανθρώπων που
διαπρέπουν και αγωνίζονται στον επιχειρηματικό στίβο, άρθρα, και πλούσια ρεπορτάζ, τα
οποία επιμελούνται οι συνεργάτες του, που είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι και
προβάλλονται στο web tv του ka-business.gr.
Στα 4 χρόνια που βρίσκεται στον «αέρα» του διαδικτύου έχει δημιουργήσει μία ηλεκτρονική
πλατφόρμα – ηλεκτρονική επιχειρηματική κοινωνία την αποκαλούν οι συνεργάτες της αποτελούμενη από 35.000 επιχειρηματίες, που προέρχονται από τον χώρο της γεωργίας
(Έλληνες Παραγωγοί, Αγρότες) επιχειρηματίες (βιομηχάνους, εξαγωγείς, βιοτέχνες,
ξενοδόχους, εμπόρους), ελεύθερους επαγγελματίες (νομικούς, οικονομολόγους, ασφαλιστές,
συμβούλους επιχειρήσεων, λογιστές, μεσίτες, κλπ), επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και
οργανισμών, επιστημονικό δυναμικό και φοιτητές οικονομικής κατεύθυνσης.
Επιπλέον η ειδησεογραφία του ka-business.gr προβάλλεται μέσω NEWSLETTER με επιλεγμένα
θέματα και στη βάση δεδομένων της, που αποτελείται όπως προαναγράφεται από 35.000
επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, πολιτικούς, φοιτητές και δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο.
Η εξωστρέφεια και η δυναμική του www.ka-business.gr πηγάζουν από τις δράσεις που
αναπτύσσει. Ειδικότερα από τη διοργάνωση των Πολυσυνεδρίων
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που έχουν γίνει πλέον θεσμός στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο, αλλά και από
την έντυπη έκδοση του πόρταλ το περιοδικό «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
Το www.ka-business.gr συνεχίζει να υποστηρίζει πως «η κρίση μπορεί να μας έχει χτυπήσει
βίαια, δεν είναι όμως ικανή να διαγράψει μυαλά και αξίες».
Αυτά τα μυαλά και αυτές τις αξίες εντοπίζει και
προβάλλει μέσα από τα διαδραστικά πολυσυνέδρια
που διοργανώνει, καθώς οι εργασίες τους
προβάλλονται και εκτός Ελλάδος, με live streaming,
σε όλη την επιχειρηματική ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαδικτυακού καναλιού, αλλά και μέσα
από την έντυπη έκδοση του ka-business.gr, το περιοδικό «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
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To neolaia.gr είναι το δημοφιλέστερο και πληρέστερο
νεανικό portal της Ελλάδας! Πέρα από καθημερινή
ενημέρωση γύρω από την κοινωνία, την πολιτική, το
διαδίκτυο, το σινεμά, το περιβάλλον κ.α., το neolaia.gr, το
«στέκι της νεολαίας», συγκεντρώνει στην ίδια ιστοσελίδα όλες τις πληροφορίες και υπηρεσίες
που αναζητούν οι νέοι του σήμερα στο διαδίκτυο. Σε συνεργασία με τα καλύτερα ελληνικά
sites από κάθε κατηγορία, τo neolaia.gr προσφέρει μηχανή αναζήτησης σπουδών, εργασίας
και κατοικίας, αλλά και chat, παιχνίδια, προτάσεις για εξόδους και ταξίδια («neolaia travel»),
βίντεο («neolaia TV») και μουσική («neolaia radio»). Επίσης δίνει τη δυνατότητα στους
επισκέπτες της σελίδας να γίνουν και οι ίδιοι συνεργάτες, συμμετέχοντας ενεργά στον
εμπλουτισμό του περιεχομένου και στην προσθήκη νέων προτάσεων και υπηρεσιών.

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 λύσεις 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 & στο Twitter
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Ο ΣΚΑΪ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης και αποτελείται από έναν τηλεοπτικό σταθμό
ελεύθερης λήψης, τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς: ΣΚΑΪ 100.3, RED
96.3, ΜΕΛΩ∆ΙΑ 99,2, και το ενημερωτικό portal www.skai.gr.
Η προσφορά προγράμματος υψηλής ποιότητας και έντιμης ενημέρωσης με έμφαση στην
παροχή πολύπλευρης γνώσης, ανοικτής πληροφόρησης, ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων και
ποιοτικής ψυχαγωγίας αποτελεί τη φιλοσοφία του ΣΚΑΙ.
Η κοινωνική ευαισθητοποίηση καθώς και το περιβάλλον, ως καθοριστικοί παράγοντες της
ποιότητας ζωής, είχε πάντα μια σημαντική θέση στη δημοσιογραφική ατζέντα του ΣΚΑΙ.
Χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν με ενθουσιασμό σε δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς, και
ανακυκλώσεις φτιάχνοντας μία δυναμική δραστήρια ομάδα που συνεχώς αυξάνεται. Η
πρωτοβουλία του ΣΚΑΙ «Όλοι μαζί μπορούμε» αγκαλιάστηκε από πολίτες σε όλη την Ελλάδα.
Κάτω από την «ομπρέλα» της εκστρατείας αυτής συμπεριλαμβάνονται δράσεις συγκέντρωσης
τροφίμων, φαρμάκων και ρούχων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Το Skywalker.gr είναι το πρώτο site που
δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας
στην Ελλάδα, από το 1999. Σήμερα, παραμένει
η μοναδική ελληνική ιστοσελίδα στο χώρο και η πρώτη επιλογή στην αναζήτηση εργασίας.
Παρέχει πρόσβαση σε αγγελίες, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων και εργαλεία διαχείρισης
καριέρας, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσει ο υποψήφιος το βιογραφικό του σημείωμα
σε πανελλαδική βάση δεδομένων, από όπου μπορούν να το αντλήσουν εταιρίες παντού στην
Ελλάδα. Επιπλέον, με δράσεις όπως η διοργάνωση σεμιναρίων με δωρεάν είσοδο για το κοινό,
προσφέρει πληροφόρηση για θέματα της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότητας
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.
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Capital Link Forums

2015-2016 Calendar

Capital Link continues to support sustainable development in Greece by
promoting and presenting both the initiatives from the business side and
the activities and needs of NGOs. This forum will discuss the development
and maintenance of CSR strategy and necessity, which will help
companies balance the achievement of profitability with sustainable growth.
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. This
program will feature a distinguished list of speakers who will provide an
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.
Exchange Traded Funds (ETFs) have seen an explosive growth in the
industry since the emergence of the first ETF in 1990. The growing
popularity of this investment vehicle has dramatically change the
investment landscape among both institutional investors and financial
industry professionals who provide wealth management services to clients.
This Forum is an extension of our 14 year track record success of our
Annual Closed-End Funds and Global ETFs.
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 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, Competitiveness, Infrastructure, Transport & Networks.
Greek shipping remains important to the maritime economy, constituting
approximately 20% of the world’s shipping fleet. This event will not only cover
the latest developments and trends in international trade, dry bulk commodities,
and the energy markets – framed against the broader backdrop of the global
economy – but also review various funding alternatives for raising capital among
listed and private shipping companies.
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 tenth 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.

Capital Link – New York – London – Athens - Oslo
230 Park Avenue • Suite 1536 • New York • New York 10169, USA Longcroft
House,2/8 Victoria Avenue, London, EC2M 4NS, U.K.
40, Agiou Konstantinou Str, Suite A5, 151-24 Athens, Greece Raadhusgaten 25,
P.O.Box 1904 Vika • N-0116 Oslo, Norway
www.capitallink.com - www.capitallinkforum.com - www.capitallinkshipping.com

Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στο Όσλο, η Capital Link
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας. 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 έχει ηγετική θέση διεθνώς στον τοµέα των Investor Relations όσον αφορά τη ναυτιλία
συνεργαζόµενη µε 25 ναυτιλιακές εταιρίες εισηγµένες στα δύο Αµερικανικά Χρηµατιστήρια, και τα
Χρηµατιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. 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.
∆ιοργανώνει 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).
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. Φέτος πραγµατοποιείται το 5ο κατά
σειρά ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ.
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 ναυτιλιακό κοινό. Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει στο Λονδίνο το Ετήσιο Ναυτιλιακό και
Offshore Συνέδριο. Το 5ο Ετήσιο Ναυτιλιακό και Offshore Συνέδριο έχει προγραµµατιστεί για τις 3
Νοεµβρίου 2015.
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.

CAPITAL LINK
HELLENIC LEADERSHIP AWARD
NEW YORK CITY

2014 Honoree: George Logothetis, Chairman and CEO
of Libra Group
December 1, 2014

2013 Honoree: John P. Calamos, Sr., Chairman, CEO and Global
Co-Chief Investment Officer of Calamos Investments
December 16, 2013

2012 Honoree: Andrew N. Liveris, Chairman and Chief Executive
Officer of The Dow Chemical Company
November 28, 2012

Treating
Individuals,
Not Disorders
An interview with
Patricia Harteneck, PhD,
Senior Psychologist at the
Seleni Institute, a mental
health and wellness center
for women on Manhattan’s
Upper East Side.

What’s unique about Seleni? What distinguishes you from
others in the field?

At the Seleni Institute we treat individuals, not disorders, by
providing a 360-degree approach to relationship, reproductive,
and maternal mental health issues. From individual therapy
and psychiatry to acupuncture and massage to workshops and
moms’ groups, our breadth of services and unique, collaborative
environment make Seleni Institute the only center of its kind
in New York City.

Have you noticed any trends in terms of what clients are
seeking or talking about?

We support our clients through a tremendous range of issues,
but currently many of our clients come to us as they manage the
normal challenges of raising their family, whether it’s navigating
professional and home life, resolving conflicts with a spouse,
or even coping with “empty nesting.”

What’s the most rewarding part of your job?

Therapy is all about taking control of your life and moving
it forward in a positive direction. That begins with choosing a
therapist you like. You are allowed to (and should) “couch shop.”
Ask friends for referrals or look at some professional profiles
to get a feel for different therapists’ approaches.

I love seeing my clients grow! Therapy is such a positive way
to develop self-knowledge and self-esteem, and it’s a pleasure
to witness. Yes, we’ll identify old thoughts, feelings, and habits
formed from past experiences, but we’ll focus on them only to
learn new skills and ways to manage emotions moving forward.
In therapy, you learn that self-awareness and self-love are not
just words but emotional states worth the effort because they
have such tremendous benefits.

When you decide to try a session, it’s understood that you are
doing just that – trying it out. You should never feel pressured
by someone to keep working with him or her. If you don’t feel
comfortable in your first session, move on and try someone else.
Decades of research confirm that the best therapeutic work is
rooted in a trusting connection between you and your therapist.

I’d likely be a yoga teacher because I love both the daily
practice and the need to create a compassionate and empathic
connection with students. The teacher both understands
students’ capabilities and inspires and encourages them to
move beyond their limitations.

What’s the most important thing women should consider
when finding a therapist?

If you were not a psychologist, what would you be, and why?

Get help at the Seleni Institute, New York.
Call +1 (212) 939-7200 or find us online at seleni.org/care.
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5o Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015 - Hilton Athens Hotel
Το

«2015 Capital Link CSR Leadership Award»
απονέμεται στον κύριο

C. Dean Metropoulos

«Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Κοινωνία»

Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
Metropoulos & Company
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Πράσινος Χορηγός

Φορείς Υποστήριξης

Capital Link
INVESTOR RELATIONS &
FINANCIAL COMMUNICATIONS

ATHENS, GREECE
Αγίου Κωνσταντίνου 40, Γραφείο A5
151-24 Μαρούσι, Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 (210) 610 98 00
Fax.: +30 (210) 610 98 01

www.capitallinkfunds.com

NEW YORK, USA
230 Park Avenue, Suite 1536
New York, NY 10169
Tel.: +1 (212) 661 7566
Fax.: +1 (212) 661 7526

LONDON, UK
2/8 Victoria Avenue, Longcroft House
London, EC2M 4NS
Tel.: +44 (0) 203 206 1322
Fax.: +44 (0) 203 206 1321

OSLO, NORWAY
Raadhusgaten 25
P.O.Box 1904 Vika
N-0116 Oslo
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Τυπώθηκε από το
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