Υπό την Αιγίδα

Με την υποστήριξη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

6ο Ετήσιο «Capital Link CSRinGreece»
Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Αντιμετωπίζοντας τις Προκλήσεις»
Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 600 άτομα, πραγματοποιήθηκε το έκτο Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link CSRinGreece στην Αθήνα με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας τις Προκλήσεις» τη
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου & του
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα & της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας
(Ε.Σ.Ε.Ε.).
Σκοπός του Συνεδρίου φέτος ήταν να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην τόνωση της
επιχειρηματικότητας καθώς και στην αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελληνική
κοινωνία.
Με ιστορικό 20 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link εγκαινίασε πριν
από 6 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το Συνέδριο αυτό, όπως και
όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στη Σαγκάη) συνδυάζουν μοναδικές
δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
Το Συνέδριο είχε δύο όψεις –κοινωνική & επιχειρηματική.
Από την επιχειρηματική πλευρά, το Συνέδριο προέβαλε τη Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, την
Οικονομική Υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Οργανισμών και έκλεισε με τη Συζήτηση Επιφανών Ομογενών Επιχειρηματιών.
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από
100 ΦΟΡΕΙΣ από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό
τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό.
Το Συνέδριο άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό από τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link Inc. ο οποίος τόνισε:
«Το κυριότερο πρόβλημα της Χώρας μας δεν είναι το χρέος αλλά η ανεργία και ειδικά αυτή των νέων. Συνεπώς με την
τόνωση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας, η Ευρώπη θα μπορούσε να δώσει μια λύση σε αυτήν την κρίση. Εξίσου
σημαντική είναι η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και η δυνατότητα χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το 6ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης παρουσίασε και ανέδειξε τους τρόπους ενίσχυσης της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας μέσω της
παρουσίας των κατάλληλων στελεχών και προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό».
Την Κεντρική εισαγωγική ομιλία του Συνεδρίου πραγματοποίησε η κα Λούκα Κατσέλη, Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής
τράπεζας η οποία παράλληλα αναφέρθηκε στην καινοτόμο πρωτοβουλία της Τράπεζας, το Act4Greece, που έχει ως στόχο
τη χρηματοδότηση και προώθηση δράσεων, κοινωνικών και αναπτυξιακών. Στην ομιλία της με τίτλο «Act 4 GREECE: Ένα
καινοτόμο πρόγραμμα για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Η κα. Κατσέλη, κατά την ομιλία της, τόνισε ότι η
πλατφόρμα crowdfunding act4Greece αποτελεί ένα σύγχρονο και καινοτόμο εργαλείο υποστήριξης της Ελληνικής
οικονομίας και κοινωνίας, στους τομείς της πρόνοιας και αλληλεγγύης, του πολιτισμού, της έρευνας και εκπαίδευσης, της
κοινωνικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Μέσω της πλατφόρμας act4Greece δίνεται η δυνατότητα συγκέντρωσης
πόρων από το «πλήθος», δηλαδή από κάθε ενδιαφερόμενο σε κάθε γωνιά του πλανήτη, πόροι που στη συνέχεια
διοχετεύονται σε συγκεκριμένα έργα που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης. Όπως
υποστήριξε η κα Κατσέλη, η επιλογή της Εθνικής Τράπεζας να εισέλθει στην αγορά crowdfunding έχει στρατηγικό
χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για μια ταχέως αναπτυσσόμενη παγκοσμίως αγορά μέσω της οποίας αντλούν
χρηματοδότηση, είτε με τη μορφή επιχορηγήσεων-δωρεών, είτε με τη μορφή δανεισμού, είτε μέσω κεφαλαιοδότησης,
τόσο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα,
πολιτιστικοί φορείς κλπ. Η κα Κατσέλη παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις που βρίσκονται σήμερα αναρτημένες στην
πλατφόρμα act4Greece, δηλαδή την παροχή σχολικών γευμάτων σε σχολεία της Δυτικής Αττικής, την παροχή
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κατοίκους και πρόσφυγες νησιών του Ν.Α. Αιγαίου, τη δημιουργία εκπαιδευτικής και
ερευνητικής διαδικτυακής εφαρμογής με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τον εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, δράση που συγκέντρωσε σε 1,5 μόλις μήνα τον οικονομικό της στόχο.
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Σύντομα, ανέφερε η κα Κατσέλη, θα ανέβουν στην πλατφόρμα act4Greece οι καινούργιες δράσεις. Τέλος, η κα Κατσέλη
επισήμανε ότι η Εθνική Τράπεζα, μόλις ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο, θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα act4Greece, που
σήμερα λειτουργεί ως πλατφόρμα συγκέντρωσης πόρων με τη μορφή επιχορηγήσεων-δωρεών, και ως προς το
επενδυτικό της σκέλος, δηλαδή τον δανεισμό και τις κεφαλαιοδοτήσεις.
Presentation

Presentation video

Audio

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ιδρύματα & Οργανισμοί: Προγράμματα & Πρωτοβουλίες
Συντονιστής της ενότητας ήταν ο κ. Φάνης Παπαθανασίου, διπλωματικός συντάκτης και δημοσιογράφος της ΕΡΤ.
ΕΝΟΤΗΤΑ «Φορείς Διασποράς»
Την εισαγωγική ομιλία της ενότητας πραγματοποίησε ο κ. Λουκάς Τσίλας, Καθηγητής στο European History του
Queens College της Νέας Υόρκης, Πρώην Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ και πρώην εκτελεστικός διευθυντής του
Ιδρύματος Ωνάση στην Αμερική.
Ο κ. Τσίλας ανέφερε: « Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Ελληνισμού του εξωτερικού έχουν υπάρξει πολύ σημαντικοί στην
ιστορία καθώς οι Έλληνες της Διασποράς ήταν αταλάντευτα υποστηρικτικοί στην πατρίδα. Η τρέχουσα κρίση καθιστά
επιτακτική την περαιτέρω ενδυνάμωση αυτής της πολύτιμης και αμοιβαία επωφελούς σχέσης».
Audio
Στην ενότητα «Φορείς Διασποράς - Αντιμετωπίζοντας τις Προκλήσεις: Υγεία & Διατροφή» συμμετείχαν οι κκ:
 Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών & Πρόεδρος Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος




Audio
Δρ. Δέσποινα Κομνηνού, Ιατρός, Ειδική διατροφολόγος, καθηγήτρια ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και μέλος της Ελληνικής
Ιατρικής Εταιρείας Νέας Υόρκης.
Audio
Στέλιος Τακετζής, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Ελληνικής Συμπαράστασης
Presentation

Audio

Τη σημαντική συμβολή των Ελλήνων της διασποράς στην εθνική προσπάθεια για ανάταξη υπογράμμισε ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης. Στο χαιρετισμό του περιέγραψε
τα οφέλη από την αδελφοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με την Ελληνική Εταιρία της Νέας Υόρκης, μέσω
σχετικού συμφώνου συνεργασίας, επισημαίνοντας πως τέθηκε «ένα καινοτόμο λειτουργικό πλαίσιο με στόχο την ένωση
των μεγάλων δυνάμεων της Ομογένειας».
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ένας από τους στόχους της αδελφοποίησης είναι: η στήριξη του Ιατρείου
Κοινωνικής Αποστολής που δημιούργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η ΜΚΟ «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών. Στο Ιατρείο έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας που έχουν χτυπηθεί από την
οικονομική κρίση. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προβλήθηκε video με τη δράση του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής,
αποτέλεσμα της ισχυρής συμμαχίας μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τη
ΜΚΟ "Αποστολή" και τη σημαντική συνεισφορά του στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε όλη τη χώρα. Επίσης μέσω της
αδελφοποίησης επετεύχθη:
 η προαγωγή της Υγείας των κατοίκων στις παραμεθόριες νησιωτικές και ορεινές περιοχές της Ελλάδας που η
πολιτεία έχει εγκαταλείψει στο έλεος του Θεού
 η παροχή περίθαλψης σε ανασφάλιστους πολίτες. Πάνω από 2 εκατομμύρια έλληνες έχασαν την ασφαλιστική
τους κάλυψη και έμειναν χωρίς περίθαλψη
 η δυνατότητα των νέων γιατρών για εξειδίκευση και προαγωγή της περαιτέρω εκπαίδευσής τους στην Αμερική
 η εξασφάλιση φαρμακευτικών ειδών και αναλώσιμων υλικών για Κοινωνικά Ιατρεία και Φαρμακεία της χώρας,
 η δυνατότητα Ελλήνων Γιατρών της Ομογένειας για εθελοντική συμμετοχή στα Κοινωνικά ιατρεία της χώρας,
 η ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων Ελληνισμού με την συνεργασία και άλλων φορέων της
Ομογένειας.
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Ο κ. Πατούλης, στην ομιλία του, έκανε λόγο για «αμφίδρομη υπερατλαντική σχέση αλληλοϋποστήριξης και αγαστής
συνεργασίας» και εστίασε στο γεγονός ότι, μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, παρέχεται στήριξη των Ελλήνων
γιατρών που πάνε στην Αμερική είτε για να εκπαιδευτούν είτε για να αναζητήσουν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον
καθώς στην Ελλάδα είναι αδύνατον να επιβιώσουν. Επιπρόσθετα, επικαλούμενος τη «δραματική υποχρηματοδότηση του
συστήματος υγείας με τραγικές επιπτώσεις στο επίπεδο υγείας του ελληνικού λαού» εξαιτίας των μνημονίων και της
κρίσης υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ισχυρό ομογενειακό όργανο παρέμβασης στα κέντρα λήψης των
αποφάσεων είτε αυτά αφορούν στην οικονομία, στην πολιτική ή οπουδήποτε αλλού. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ.
Πατούλης τόνισε πως «η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της ομογένειας και του ελληνικού λαού δίνει προοπτική και
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα μας».
Η κα Κομνηνού, επεσήμανε στην ομιλία της πως η ομογένεια πάντα σκέφτεται την Ελλάδα και παρουσίασε τις
πρωτοβουλίες και τα προγράμματά που πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ. Έκλεισε την ομιλία της παρουσιάζοντας το
τελευταίο έργο- δράση του Ιδρύματος Ελληνικής Συμπαράστασης Θεσσαλονίκης- «Ηellenic Relief Foundation», το οποίο
αφορά στη διανομή τροφίμων και στην παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Ο κ. Τακετζής σημείωσε πως η ομογένεια δεν θα μπορούσε να μη συμπαρασταθεί στην ανεργία και στην ακραία φτώχεια
που μαστίζει την Ελλάδα και για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Ελληνικής Συμπαράστασης (Hellenic Relief
Foundation) στις 19 Ιανουαρίου 2012 έχοντας ως σκοπό να βοηθήσει ανθρώπους που υποφέρουν στην Ελλάδα
προσφέροντας βοήθειας κυρίως στη διατροφής και στην υγεία. Όλα τα κριτήρια είναι οικονομικά (δελτία ανέργων,
πολυτέκνων φορολογικές δηλώσεις) και γίνεται επίσης αυστηρός προσωπικός έλεγχος πριν δοθεί η απαιτουμένη βοήθεια.
Ξεκινήσανε από την Αθήνα και επεκταθήκανε σε Κέρκυρα, Πάτρα, Ναύπακτο και Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα
περισσότερες από 24.000 οικογένειες έχουν βοηθηθεί ενώ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της προσφοράς τους αποτελεί ο
εθελοντισμός. Βασική αρχή τους είναι να εξασφαλίζεται και να διασώζεται η αξιοπρέπεια αυτών που έχουν ανάγκη.
Στην ενότητα «Ιδρύματα - Αντιμετωπίζοντας τις Προκλήσεις: Η Συμβολή των Ιδρυμάτων» συμμετείχαν οι κκ:
 Δημήτριος Αφεντούλης, Γραμματέας εκτελεστικής επιτροπής, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση


Audio
David Watson, Μέλος ΔΣ, Stelios Philanthropic Foundation
Presentation

Audio

Ο κ. Αφεντούλης, Γραμματέας του Εκτελεστικού Συμβουλίου, παρουσίασε το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, τις
δράσεις του και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Ανέφερε πως το Ίδρυμα, ορμώμενο από την κοινωφελή κληρονομιά
του Γιάννη Λάτση, επιδιώκει να έχει οργανωμένη παρέμβαση στην κοινωνία των πολιτών με μετρήσιμο αντίκτυπο. Το
Ίδρυμα δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η εκπαίδευση, η επιστήμη, οι τέχνες και ο πολιτισμός, η
κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική ανάπτυξη ενώ επεσήμανε και τους τρόπους οργάνωσης του Ιδρύματος. Τέλος,
έκλεισε την ομιλία του αναφέροντας: «Ανταποκρινόμαστε κάθε φορά που μας καλεί η εθνική ανάγκη, όπως οι πυρκαγιές
του 2007, η τρέχουσα κοινωνικο-ανθρωπιστική κρίση και το προσφυγικό ζήτημα. Το Ίδρυμα δεν έχει καμία διάθεση
αποκλειστικότητας, αντιθέτως επιδιώκουμε να συγχρηματοδοτούμε δράσεις και επιπλέον προσπαθούμε οι
χρηματοδοτήσεις μας να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα γεννώντας θέσεις εργασίας.
Ο κ. Watson έκανε μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με τις δραστηριότητες του Stelios Philanthropic Foundation
τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι στόχο τους αποτελεί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων (κάτω των 40 ετών) και
των λοιπών επιχειρηματιών με πιο πρόσφατο το πρόγραμμα υποτροφιών στα εκπαιδευτήρια Δούκα. Τέλος επεσήμανε
πως με την κρίση η φιλοσοφία του Ιδρύματος άλλαξε και έτσι ξεκίνησαν το πρόγραμμα «Φαγητό από καρδιάς» το οποίο
προσφέρει φαγητό στην Κύπρο και στην Ελλάδα σε πάνω από 5.000 άτομα την ημέρα και συνεχίζεται με αυξανόμενη
ζήτηση.
Ο κ. Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Γενικός Διευθυντής, Δίκτυο αλληλεγγύη Solidarity Now στην Ελλάδα πραγματοποίησε
ομιλία με τίτλο «Φορείς: «Μετακινούμενοι Πληθυσμοί – Προκλήσεις» και τόνισε: «Σήμερα 60.000 πρόσφυγες βρίσκονται
στην Ελληνική Επικράτεια σε 45 διαφορετικές δομές σε όλη τη χώρα, ενώ από την αρχή του έτους 155.723 περίπου
πρόσφυγες έχουν περάσει στη χώρα μας. Αποτελεί αδυναμία της εκάστοτε κυβέρνησης να αντιμετωπίσει κρίσεις καθώς
δεν υπάρχει η απαραίτητη οργάνωση. Ως Ελλάδα θα έπρεπε να πιέσουμε ώστε να υπάρχουν ασφαλείς δίοδοι και να
προσφέρουμε προστασία σε όλες τις ευάλωτες ομάδες που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Κύριοι δωρητές μας
προς τη λειτουργία των Κέντρων Αλληλεγγύης και των υπόλοιπων προγραμμάτων μας: Open Society Foundations, UNHCR,
UNICEF, CARE και EEA Norway Grants.
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Τέλος, στην ενότητα «Φορείς - Απευθυνόμενοι στην Ανθρωπιστική κρίση μέσω της ανάπτυξης Κοινωνικής
Ευθύνης σε επίπεδο «Εταιρικό - Προσωπικό - Μη Κυβερνητικών οργανώσεων» συμμετείχαν οι κκ:


Ντένης Πλέσσας, Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών, Lockheed Martin
Aeronautics/International
Presentation



Audio

Δρ. Νικήτας Κανάκης, Πρόεδρος, Γιατροί του Κόσµου
Audio

Ο κ. Πλέσσας παρουσίασε τις δράσεις και τους στόχους της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Lockheed Martin και
τόνισε: «Η ανθρωπιστική κρίση χτυπά και συνεχίζει να χτυπά τις πόρτες όλων μας. Μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης οι εταιρίες προβάλλουν την επιχειρηματική ηθική και την ευαισθησία τους αφυπνίζοντας την εθνική συνείδηση.
Διαρκής δέσμευση μιας επιχείρησης είναι να συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλλει στην οικονομική, περιβαλλοντική
και αειφόρο ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους,
καθώς επίσης και της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Η Lockheed Martin απασχολεί 150.000 υπάλληλους.
Είναι δύσκολο να τους μεταφέρεις το αίσθημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όμως μπορείς πολύ εύκολα να τους
μεταδώσεις πως θα πρέπει να υπάρχει πάντα ο στόχος της διαφάνειας, της καινοτομίας και του σεβασμού». Τέλος έκλεισε
με μια σύντομη αναφορά στο βασικό πρόγραμμα διαφάνειας της εταιρίας τους : «Setting The Standard».
Ο Δρ. Κανάκης μίλησε για τη δράση τους «A House of All – Αθήνα», η οποία απευθύνεται στους πιο ευάλωτους
ανθρώπους και σημείωσε: «Δύσκολη εποχή για τη χώρα μας, μια κατάσταση που εδραιώνεται και δεν αλλάζει. Κοινωνία
που στη βάση της έχει κόσμο πολύ φτωχό και πολύ θυμωμένο. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και το κοινωνικό πρόβλημα.
Μία κρίση μέσα στην κρίση. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται ολοένα και περισσότερες ανάγκες, είμαστε
μπροστά σε μια στιγμή που η κοινωνία προσπαθεί να δώσει λύσεις ακόμη και στον μικρόκοσμο. Αυτή η κοινωνία απέχει
πια από αυτό που λέγεται ευρωπαϊκή κοινωνία. Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο που να βάζει περισσοτέρους στρατηγικούς
στόχους και να δίνει πιο απτά αποτελέσματα. Όσο υπάρχει κάποιος που κάτι έχει ανάγκη, πάντα θα υπάρχει κάποιος από
εμάς που θα του ανοίξει την πόρτα και θα τον βοηθήσει».
Ελληνικές Εταιρείες: Προγράμματα & Πρωτοβουλίες
Συντονίστρια της ενότητας ήταν η κα Κιάρα Κόντη, Manager, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της ΕΥ.
Παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξαιρετικά δραστήριες στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ελληνικές
Εταιρείες: WIND Hellas, Oracle Hellas, Coca-Cola Tria Epsilon και Novartis Hellas ως ακολούθως:
Ο κ. Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της WIND Hellas στην ομιλία του με τίτλο «Το μυστικό της
Ανάφης», παρουσίασε την ενίσχυση και βοήθεια που προσέφερε η WIND στους κατοίκους της Ανάφης. Συγκεκριμένα
τόνισε: «Τον Δεκέμβριο του 2015 πήγαμε στην Ανάφη και δώσαμε σε όλους τους μόνιμους κατοίκους δωρεάν τηλέφωνα,
υπολογιστές σε όλα τα παιδιά του Δημοτικού, του γυμνάσιου, πιο σύγχρονα τηλέφωνα στους μεγαλύτερους, ειδικά
τεχνολογικά μέσα για προβολή ταινιών σε μεγάλες οθόνες σε όλο το νησί, εξοπλισμό στο σχολειό και στο ιατρείο. Είμαστε
καθοδόν επίσης και για άλλα δυο νησιά της άγονης γραμμής ώστε να τα εξοπλίσουμε καταλλήλως όπως κάναμε και με την
Ανάφη. Μέσα από τη WIND τρέχουμε για όλη την Ελλάδα και μέσω αυτών των δράσεων γνωρίζουμε αυτούς τους
ανθρώπους και αυτά τα παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμά μας ονομάζεται «στην
πράξη», μόνο έτσι έχουμε ελπίδα σαν χώρα και σαν κοινωνία εν γένει».
Presentation video

Audio

Η κα Ελένη Τσιπά, PR & Corporate Citizenship Specialist, GCMM cluster of countries της Oracle Hellas στην ομιλία της με
τίτλο: « Oracle Academy: Investing in the IT skills development » αναφέρθηκε: «H Oracle επενδύει στην ενίσχυση των
εκπαιδευτικών συστημάτων διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα μέσω του δωρεάν προγράμματος Oracle Academy. Στόχος του
προγράμματος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων Πληροφορικής μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών ώστε να
καλυφθεί το κενό δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος Πληροφορικής διεθνώς. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι
σπουδαστές έρχονται σε επαφή με τις κορυφαίες τεχνολογίες της Oracle, έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν πάνω στην
Java και το σχεδιασμό και προγραμματισμό βάσεων δεδομένων, αλλά και να λάβουν τις σχετικές πιστοποιήσεις
αποκτώντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας».
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Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδάκης, Community & CSR Manager της Coca-Cola 3 Έψιλον στην ομιλία του με τίτλο «Το Σχολείο
που θέλεις», σχολίασε: « Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν στα περισσότερα σχολεία της χώρας μας,
ωστόσο η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, μας κάνει να αισθανόμαστε πως πρέπει να κινητοποιηθούμε
ακόμη περισσότερο και ακόμη πιο αποτελεσματικά. Το 2012 δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα για τα σχολεία της
Θεσσαλονίκης. Στο τέλος της χρονιάς παραδίδεται ένα κτίριο ολοκαίνουριο και πλήρως εξοπλισμένο. Η επιτυχία του έργου
έγκειται στην συλλογική συνεργασία και την αποτελεσματική αλληλεπίδραση. Βοηθούν όλοι σε αυτό: Σύλλογοι γονέων,
τοπική αυτοδιοίκηση και ενεργοί πολίτες. Ως εταιρία αναλαμβάνουμε όλα τα κόστη, τις αποκαταστάσεις υγρασιών, την
πρόσβαση σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, τα σκίαστρα στα προαύλια κτλ. Όλα αυτά ξεκινούν τον Ιούλιο και στόχος μας
είναι σε κάθε αγιασμό να παραδίδεται έτοιμο ένα σχολείο. Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 85.000 πολίτες και όλα αυτά τα
χρόνια από το 2012 η εταιρία έχει δώσει 1 εκ. ευρώ για τη δράση αυτή.
Presentation

Presentation video

Audio

Η κα Φωτεινή Μπαμπανάρα, Head of Communications & Leadership team (LT) member της Novartis Hellas στην ομιλία
της με τίτλο: «Τα Δικαιώματα του Ασθενούς στην Υγεία» σημείωσε: « Η Εταιρική Yπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της στρατηγικής και της λειτουργίας της Novartis. Ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, επενδύουμε
σε 4 πυλώνες: ασθενείς, επιχειρηματική ηθική, άνθρωποι και περιβάλλον. Η Δέσμευσή μας στον Ασθενή περιγράφει τι
μπορούν να αναμένουν οι ασθενείς από την εταιρεία και είναι καθημερινή πηγή έμπνευσης για μας. Παράλληλα, η
εκστρατεία μας Δικαίωμα στην Υγεία που στόχο έχει την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους καθώς και την
παροχή πληροφόρησης σχετικά με το σύστημα υγείας, αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο ασθενής τίθεται συνεχώς στο
επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας».
Presentation

Audio

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ενότητα ξεκίνησε με την εισαγωγική ομιλία του κ. Βασίλη Κορκίδη, Πρόεδρου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο οποίος τόνισε στην
ομιλία του ότι ο επταετής υφεσιακός κύκλος στον οποίο έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία, έχει όχι απλά αρνητικό αλλά
κυριολεκτικά καταστρεπτικό αντίκτυπο στην προσπάθεια επιβίωσης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων. Μέσα σε αυτά τα επτά δύσκολα χρόνια, έκλεισαν 250.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τον κλάδο του
χονδρικού και λιανικού εμπορίου αλλά και των κλάδων των κατασκευών να μετράει τις περισσότερες απώλειες. Ο
μικρομεσαίος επιχειρηματίας καθ όλη αυτή τη μακρά διάρκεια της κρίσης έχει κάνει πολλές θυσίες για να συμβάλει θετικά
στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας. Τα επτά αυτά χρόνια η ΕΣΕΕ προσπάθησε και πέτυχε σε ένα μεγάλο βαθμό να
υπερασπιστεί τα συμφέροντα και να εκφράσει τα αιτήματα κάθε μικρομεσαίου της αγοράς, μεταφέροντας τη φωνή του
και την αγωνία του στα κέντρα των πολιτικών αποφάσεων. Η απουσία ρευστότητας στην αγορά και κυρίως η αδυναμία
στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί μετά την επιβολή
των capital controls, που έγιναν θηλιά στο λαιμό της επιχειρηματικότητας και φυσικά νέο χρήμα δεν θα υπάρξει. Το
μόνο ίσως "θετικό" που μπορεί κανείς να πει ότι έφεραν είναι η κατακόρυφη αύξηση της χρήσης πλαστικού χρήματος και
ηλεκτρονικών πληρωμών, επιβεβαιώνοντας πόσο γρήγορα μαθαίνουμε και προσαρμοζόμαστε στη νέα ψηφιακή εποχή.
Κυριότερη όλων το νευραλγικής σημασίας ζήτημα της επιστροφής των καταθέσεων και της επανέναρξης του ουσιαστικού
του ρόλου, της δανειοδότησης της οικονομίας. Στόχος μας το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι να δοθούν ανάσες
χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις. Μόνο έτσι θα έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη. Η πρόσβαση στη ρευστότητα, η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας, η εξωστρέφεια, η καινοτομία είναι ζητήματα που μας
απασχολούν και πρέπει να ασχοληθούμε με μεγαλύτερη προσοχή.
Presentation

Audio

Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Audio
Η ενότητα με τίτλο «Private Equity & Venture Capital Opportunities in Greece - Helping Greek Companies Access
the US Market» προέβαλε και ανέδειξε τους τρόπους υποστήριξης και χρηματοδότησης των Θεσμικών Επενδυτικών
Φορέων (Funds) προς τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Συντονιστής: κ. Τάκης Σολωμός, Founding Partner, First Athens S.A.
Συνομιλητές:

κα. Νάνσυ Παπαϊωάννου, President, Atlantic Bank of New York & Chairman, Hellenic American Chamber of
Commerce of New York
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κ. Θανάσης Καλέκος, Managing Partner, Odyssey Venture Partners
κ. Jimmy Αθανασόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Όμιλος Libra & Πρόεδρος Ελληνικού
Βραβείου Επιχειρηματικότητας
Presentation video

Ο κ. Σολωμός έκανε μια σύντομη παρουσίαση της εταιρείας του και έπειτα ανέφερε πως το πάνελ συζήτησής του θα
παρουσιάσει τις ευκαιρίες του Venture Capital και του «ITU Venture Capital» στην Ελλάδα που είναι φτιαγμένο να
χρηματοδοτεί την ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων. Ανέφερε πως η μεγάλη ατμομηχανή της Ελληνικής οικονομίας
είναι οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς από τις 654 χιλ. επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα, το 99,8% είναι
μικρομεσαίες και μόλις 423 μεγάλες. Παρόλη την κρίση, η Ελλάδα είναι μια Δυτική χώρα και το ΑΕΠ της είναι κοντά στο
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - άρα δεν είναι μια μικρή αγορά, αλλά μια σημαντική αγορά του Δυτικού κόσμου με
εξαιρετικές ευκαιρίες Venture Capital. Ο τραπεζικός δανεισμός προς τις επιχειρήσεις που ανέρχεται στα 100δις ευρώ,
μειώνεται σημαντικά λόγω των οικονομικών εξελίξεων τα τελευταία 4 χρόνια. Μάλιστα τα τελευταία 2 χρόνια έχει
μειωθεί κατά 4 δις ευρώ, το οποίο σημαίνει πως έχουνε αφαιρεθεί 4 δις από την αγορά και συνεπώς στις Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις λείπουν χρήματα με αποτέλεσμα οι επενδύσεις τύπου Venture Capital να έχουν σημαντικές ευκαιρίες και
αποδόσεις.
Η κα. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στη βοήθεια που προσφέρει η Atlantic Bank και το Επιμελητήριο Νέας Υόρκης στις
Ελληνικές Επιχειρήσεις που βρίσκονται στις ΗΠΑ καθώς επίσης και στη βοήθεια που μπορούν να λάβουν οι Έλληνες
επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την Αμερικανική Αγορά. Τόνισε την πρόθεση της να βοηθήσει όλους τους Έλληνες
που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή χωρίς ίδιο όφελος αλλά ευαισθητοποιημένη στην προσφορά βοήθειας προς την
κοινότητα στον καιρό της κρίσης. Είναι δύσκολο αν είσαι έλληνας ή Ελληνική επιχείρηση να ανοίξεις λογαριασμό στην
Αμερική αλλά η τράπεζα και το επιμελητήριο μπορούν να εξυπηρετήσουν και να βρουν τα κατάλληλα στελέχη για το
επόμενο βήμα. Ανέφερε πως η Τράπεζα έχει 18 καταστήματα πρόθυμα να εξυπηρετήσουν τους πάντες. Στη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι ευκαιρία να επενδύσουν οι ΕλληνοΑμερικανοί στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να πάνε
μικρομεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ να επενδύσουν και να μπουν δυναμικά στην αγορά της Αμερικής.
Ο κ. Καλέκος τόνισε: «Στην Ελλάδα ξεκίνησε το Venture Capital τα τελευταία χρόνια. Από τη στιγμή που κάνω Venture
Capital, στόχος μου είναι να κάνω καλές επενδύσεις. Το κέρδος από τις επενδύσεις δίνεται στην Ελλάδα για φιλανθρωπίες.
Ωστόσο η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα για επενδύσεις καθώς οι ελληνικές εταιρίες θα ξεκινήσουν να γίνονται
ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά εν καιρώ . Δεν υπάρχει American Exceptionalism, όλα μπορούν να τα κάνουν οι
Έλληνες, αρκεί να υπάρχει συνεργασία και καλή θέληση. Ο υπερβολικός αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Ελλάδα
δημιουργεί αρκετά προβλήματα γι’ αυτό στόχος είναι αυτές οι εταιρίες να γίνουν μεγάλες για να είναι πιο ανταγωνιστικές
και πιο σταθερές στην αγορά».
Ο κ. Αθανασόπουλος τόνισε : «Το ισχυρότερο κεφάλαιο της χώρας μας δεν είναι η ναυτιλία ούτε και ο τουρισμός. Το
ισχυρότερο κεφάλαιο της χώρας μας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας
αναδεικνύει την πλούσια πηγή της καινοτομίας και την ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα που καλλιεργείται σε αυτή τη
χώρα. Ελπίζουμε ότι η επιτυχία των νικητών του Βραβείου θα εμπνεύσει και άλλους να έχουν την ίδια αυτοπεποίθηση και
τόλμη, ώστε να ξεκινήσουν μια επιχείρηση από μια ιδέα. Οι νέες επιχειρήσεις είναι οι καταλύτες της οικονομικής
ανάπτυξης - δημιουργούν θέσεις εργασίας και έχουν τη δύναμη να μετασχηματίσουν την κοινωνία».
Presentation video
Οικονομική Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Οργανισμών
Audio
Η ενότητα με τίτλο “Investing for Growth – Enhancing Entrepreneurship & Innovation”, παρουσίασε τις Ευρωπαϊκές
επενδυτικές πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Συντονιστής: κ. Αλέξιος Παπασταύρου, Partner, PotamitisVekris Law Firm
Συνομιλητές:

κα. Sabina Dziurman, Director, Greece and Cyprus, European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)

κα Andrea Engel, Greece Country Manager, International Finance Corporation (IFC)

κα Ειρήνη Μποτονάκη, Regional Business Development Greece & Cyprus, EIF – European Investment Fund

κ. Nicholas Jennett, Deputy Director General, European Investment Bank
ο κ. Παπασταύρου ως συντονιστής της ενότητας ανέφερε ότι υπάρχουν ευκαιρίες και σημείωσε: «Τα IFIs ήδη
δραστηριοποιούνται πολύ πιο ενεργά στην Ελλάδα. Ωστόσο, κονδύλια που διαθέτουν προς επένδυση … δεν επενδύονται,
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διότι δεν κατατίθενται αρκετές προτάσεις. Εναπόκειται στους επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν και να αναζητήσουν
τη χρηματοδότηση, που υπάρχει διαθέσιμη».
Η κα. Dziurman επεσήμανε: «Η EBRD Ελλάδος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από τον Φεβρουάριο του 2015, μετά από
έγκριση που έλαβε από την Ελληνική Κυβέρνηση. Η Ελλάδα έχει περάσει και συνεχίζει να περνάει μια παρατεταμένη
οικονομική κρίση. Η τεχνογνωσία της EBRD στην ανασύσταση ορισμένων οικονομιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
αποτέλεσε βασικό κίνητρο για την εμπλοκή της στην Ελληνική οικονομία. Το 2015 ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης εποχή,
ώστε να ξεκινήσει κάποιος να επιχειρεί στην Ελλάδα, παρόλα αυτά η EBRD έχει ήδη επενδύσει 400.000.000 ευρώ σε
επιχειρήσεις και συνεχίζουμε. Ανεξαρτήτως των καταστάσεων, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα εντοπίσουμε κάποια projects,
άξια χρηματοδότησης. Υπάρχει ευγενής ανταγωνισμός μεταξύ επενδυτικών οργανισμών, όπως στον IFC και στον ιδιωτικό
τομέα. Επιθυμούμε να προωθήσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό στην αγορά. Ωστόσο, εμείς δεν έχουμε το πλεονέκτημα που
προσφέρει το σχέδιο Γιούνκερ. Ο καταστατικό μας χάρτης απαιτεί να επικεντρωνόμαστε σε ποσοστό 60% στον ιδιωτικό
τομέα, ενώ μέχρι τώρα έχουμε αγγίξει το 80%. Η 25τής πείρα μας στην πρώην Σοβιετική Ένωση μας παρακίνησε να
αναλάβουμε νέα ρίσκα. Η Ελλάδα δεν αποτελεί προκλητική επενδυτική υπόθεση, αφού στο παρελθόν έχουμε ασχοληθεί
με άλλες χώρες όπως το Τατζικιστάν. ΟΙ ξένες τράπεζες θεωρούν την Ελλάδα ως χώρα υψηλού επενδυτικού ρίσκου.
Εναπόκειται στους διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς να βελτιώσουν αυτή την επικίνδυνη εικόνα. Το 2015 η EBRD
επένδυσε 50 εκ. στην πρόσκληση για την έκδοση νέων ομολόγων του ΟΤΕ. Μετά από αυτήν την επένδυση, ο ΟΤΕ
κατάφερε να προσελκύσει 250 εκ. ευρώ. Αυτή η χρηματοδότηση αξιοποιείται -εν μέρει- στην αύξηση της πρόσβασης
στις γρήγορες ευρυζωνικές υπηρεσίες, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Η εταιρεία ΤΙΤΑΝ αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα, δεδομένου ότι έχει επιστρέψει και πάλι στην αγορά.
Υπήρξε πληθώρα εγγραφών στα ομόλογα του ΤΙΤΑΝ, που ξεπέρασε κατά 4 φορές κάθε προσδοκία, αγγίζοντας στο
σύνολο το 1 δις ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, η EBRD περιόρισε τις επενδύσεις της. Η ικανότητα της EBRD
να επενδύει δυνητικά έχει ενεργήσει ως κίνητρο για άλλους διεθνείς επενδυτές. Είναι πολύ σημαντική η δημιουργία
εμπιστοσύνης, προκειμένου να προσελκύονται νέοι επενδυτές, πρόθυμοι να επενδύσουν. Ο τουρισμός συνεισφέρει σε
μεγάλο βαθμό στο ΑΕΠ της χώρας. Οι Ελληνικές τράπεζες υπηρετούν τον ρόλο τους, συνεπώς η EBRD δεν προτίθεται να
τις ανταγωνιστεί. Αν υπήρχε μια ευκαιρία αύξησης της αξίας του τουρισμού, βεβαίως θα είχαμε εμπλακεί. Οι αγροτικές
επιχειρήσεις αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα, ωστόσο η EBRD εξετάζει τις επιχειρηματικές προτάσεις κατά
περίπτωση. Η EBRD επιθυμεί να εισάγει μια εναλλακτική πρόταση, παρά να πράξει αυτό που προσφέρουν συνήθως
προσφέρουν οι τράπεζες. Η εμπιστοσύνη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις εταιρείες που ψάχνουν για
χρηματοδότηση, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Οι Έλληνες με την ευφυΐα του καταφέρνουν να
παρακάμπτουν τους κανόνες. Η σταθερότητα, η Κυβέρνηση, το κανονιστικό πλαίσιο, το περιβάλλον, η εμπιστοσύνη, οι
φορολογικοί συντελεστές, έχουν εξασφαλιστεί. Τα χρήματα είναι διαθέσιμα για εκείνους που επιθυμούν να δανειστούν,
ωστόσο η EBRD αδυνατεί να δανείσει σε μικρές εταιρείες. Η EBRD καλεί τους πλούσιους Έλληνες να φέρουν τα χρήματα
τους στην Ελλάδα».
Η κα. Engel τόνισε: «Ο IFC λειτουργεί ως βραχίονας του ιδιωτικού τομέα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο IFC έλαβε αίτημα
για εμπλοκή του και εκ νέου επενδύσεις στην Ελλάδα, δεδομένης της πρότερης εμπειρίας από την Ελλάδα από τη δεκαετία
του ‘80. Ελπίζουμε ότι η εμπλοκή μας εδώ θα είναι προσωρινή, εκτιμώντας ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Υπάρχουν
προηγούμενα επανεμπλοκής του IFC σε χώρες όπως η Κορέα, για περίοδο 3 ετών, κατά την διάρκεια της Ασιατικής
οικονομικής κρίσης. Όταν τα πράγματα βελτιωθούν, ο IFC θα απεμπλακεί από την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι
ιδιωτικός τομέας θα μπορεί να λειτουργεί μόνος του. Έχουμε επενδύσει 150 εκ. στις Ελληνικές τράπεζες και ελπίζουμε να
συνεχίσουμε. Ο IFC είναι ενεργός στην Ελλάδα και έρχεται να συμπληρώσει άλλους Ευρωπαϊκούς επενδυτικούς φορείς.
Δεν διαθέτουμε πόρους που στοχεύουν στην νεωτεριστικότητα, σε αντίθεση με τον EFI ο οποίος έχει αυτό το
πλεονέκτημα, συνεπώς εκείνος με το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι δεδομένο ότι θα ηγείται σε αυτόν τον τομέα. Ο IFC
δύναται να χρησιμοποιεί όσα μέσα διαθέτει, και στην Ελλάδα. Αυτά τα μέσα σχετίζονται με την καθαρή αξία και την
χρηματοδότηση του εμπορίου. Βασικός στόχος του IFC είναι να κινητοποιήσει διεθνής επενδυτές και τράπεζες
προκειμένου να επενδύσουν στην Ελλάδα χωρίς να είναι εκείνο που θα αναλάβει τον ρόλο του επενδυτή. Σκοπός του IFC
είναι να μεταδώσει το σήμα και την εμπιστοσύνη προς τρίτος προκειμένου να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ο IFC δεν
σκοπεύει να περιθωριοποιήσει τις Ελληνικές τράπεζες. Υιοθετήσαμε την προσέγγιση βάσει μεμονωμένου σχεδίου». Ο
χρηματοδοτικός τομέας αποτελεί προτεραιότητά μας. Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντικό τομέα της οικονομίας. Είναι
απαραίτητο, ο δανεισμός των ΜΜΕ να γίνει βασική προτεραιότητα. Προκύπτουν πολλές ευκαιρίες στις ιδιωτικοποιήσεις
και στον κλάδο των εφοδιασμών. Ο IFC δεν έχει προσδιορίσει κάποιον ουσιαστικό ρόλο για τον ίδιο, στον τομέα του
τουρισμού. Το έξυπνο νομοθετικό πλαίσιο και η ανάπτυξη πρέπει να συνεργάζονται στενά, ειδικά σε ότι αφορά τις ΜΜΕ.
Η κυβέρνηση εμπλέκεται νομοθέτηση αλλά είναι επίσης μέρος του puzzle. Υπάρχει ήδη ένα ρυθμιστικό περιβάλλον
υποστήριξης των start-ups».
Η κα Μποτονάκη σημείωσε: «Η EIF ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα από το 1999 και συνεχίζει έως και
σήμερα. Είναι θυγατρική της Ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων με έμφαση στη βελτίωση της πρόσβασης στην
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χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, μέσω της παροχής εγγυήσεων προς τις τράπεζες, οι οποίες δανείζουνε τις ΜΜΕ καθώς
επίσης και μέσω επενδύσεων σε ιδιωτικά κεφάλαια και επενδυτικά σχήματα (venture capital funds). Υπό αυτό το πρίσμα,
η EIF δύναται να επενδύσει περαιτέρω στις ΜΜΕ. Έχουμε διαθέσει 280εκ ευρώ για την υποστήριξη των ΜΜΕ µέσω
διαμεσολαβητών, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση 700 εκ € για την χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Σημειώθηκε ένα
αυξανόμενο ενδιαφέρον στις δραστηριότητές μας και στα προϊόντα μας, καθώς η κρίση εξελισσόταν. Υπάρχει ανάγκη για
βοήθεια προς τις τράπεζες σε ότι αφορά τις δανειοδοτικές τους δραστηριότητες, αναζητώντας εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης, όπως τα ιδιωτικά κεφαλαία και τα επενδυτικά σχήματα (venture capital funds). Σκοπεύουμε να
μείνουμε στην Ελλάδα και να προσφέρουμε τη βοήθειά μας ώστε η Χώρα να προχωρήσει μπροστά. Το Σχέδιο Γιουνκερ
αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια μας, που μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε. Ενισχύει την δυνατότητα μας να
παρέχουμε εγγυήσεις και δεσμεύσεις προς ιδιωτικά κεφάλαια μέσω των μεσαζόντων μας στα επόμενα χρόνια. Η EIF
χρησιμοποιεί τις παρεμβατικές της λειτουργίες μέσω των τραπεζών με τη μορφή εγγυήσεων. Οι αποφάσεις για την
επιλογή των προτεινόμενων σχεδίων προς χρηματοδότηση, βρίσκεται στα χέρια των τραπεζών, βάσει προσυμφωνημένων
προϋποθέσεων. Αποτελεί ευθύνη των τραπεζών να επιλέξουν και να εγκρίνουν τον προς χρηματοδότηση τομέα. Η EIF
υποστηρίζει έντονα την καινοτομία μέσω των διαμεσολαβητών, χρησιμοποιώντας το μετοχικό κεφάλαιο, που
επικεντρώνεται ειδικά στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για τις εταιρείες προκειμένου να
καταρτίσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Η εμπιστοσύνη έπεται. Η EIF
υιοθετεί εξειδικευμένες προσεγγίσεις για
κάθε χώρα».
Ο κ. Jennett τόνισε: «Ο ρόλος της EIB είναι να υποστηρίζει τα υγιή επενδυτικά προγράμματα στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης συνεργάζεται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωστόσο το 90% της δανειστικής μας
δραστηριότητας λαμβάνει χώρα μέσα στην ΕΕ. Η EIB έπρεπε να ήταν παρούσα στην Ελλάδα πριν, κατά τη διάρκεια της
κρίσης και μετά από αυτήν. Το 2015 η EIB χρηματοδότησε σχεδόν 1,3 δις ευρώ μέσω συναλλαγών στην Ελλάδα. Βάσει
των προηγούμενων εμπειριών, η EIB συνήθιζε να εμπλέκεται σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα ή άλλες που έφεραν την
εγγύησή του. Ως τραπεζίτες δεν μπορούμε να φέρουμε την ανάπτυξη αλλά μπορούμε να την διευκολύνουμε
εξετάζοντας νέες ιδέες, που προκύπτουν από τους επιχειρηματίες. Αντίθετα, οι τραπεζίτες δυστυχώς μπορούνε να
εμποδίσουν την ανάπτυξη, εξαιτίας της αδυναμίας τους να χρηματοδοτήσουν υγιή προγράμματα. Το πιο σημαντικό
εργαλείο που διαθέτουμε ως τραπεζίτες για τη προώθηση της ανάπτυξης,
είναι η ανάληψη του ρίσκου, είτε αυτό
είναι ρίσκο τυχοδιωκτικό, πράγμα που σημαίνει ότι στο επίπεδο χαρτοφυλακίου, οι τράπεζες πάντα βγαίνουν χαμένεςκαι το τραπεζικό ρίσκο, το οποίο αντίστοιχα σε επίπεδο χαρτοφυλακίου θεωρητικά κερδίζει. Χάρη στην οικονομική
υποστήριξη που λαμβάνουμε από το Σχέδιο Γιούνκερ, έχουμε τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε ρίσκο, -κυρίως
τραπεζικό- και σίγουρα όχι ρίσκο τυχοδιωκτισμού! Η EIB τείνει να εξετάζει καινοτόμες εταιρείες οι οποίες παρέχουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η πρώτη εφαρμογή του «Σχεδίου Γιούνκερ» στην Ελλάδα έγινε με την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, μια
εταιρεία άκρως καινοτόμα εταιρεία τροφίμων. Σκοπός μας είναι να επιταχύνουμε το καινοτόμο πρόγραμμά της,
βασισμένο στην τεχνολογία που επιτρέπει την αντικατάσταση των κεκορεσμένων λιπών με φυσικά έλαια. Στόχος της EIB
είναι να επενδύσει σε εταιρείες με προοπτικές ανάπτυξης. Εμπιστοσύνη, σταθερότητα και προοπτικές είναι κρίσιμοι
παράγοντες για τους επιχειρηματίες. Η δυνατότητα δανεισμού είναι διαθέσιμη.Η Ελλάδα διαθέτει στην πλειοψηφία της
ανθρώπους υψηλού μορφωτικού επιπέδου καθώς επίσης και εξαιρετική διεθνή προοπτική. Όλα αυτά ενεργούν ως
παράγοντες μελλοντικής ανάπτυξης!
Συζήτηση Ομογενών Επιχειρηματιών
Audio
Κορυφαίο ενδιαφέρον του Συνεδρίου αποτέλεσε η συζήτηση με θέμα «Greece as a Business & Investment Destination»
στην οποία μια ομάδα επιφανών επιχειρηματιών και επενδυτών από την Αμερική παρουσίασαν τις απόψεις και τις
πρωτοβουλίες τους για το πώς η Ελλάδα μπορεί να ξαναμπεί στον ορίζοντα των Διεθνών επενδυτών. Στο πάνελ
συμμετείχαν:
Moderator: κ. Constantine Karides, Partner, Reed Smith
Panelists:

κ. John P. Calamos, Sr. Founder, Chairman, and Global Chief Investment Officer, Calamos Investments

κ. Dean Dakolias, Co-Chief Investment Officer of the Credit Funds, Fortress Investment Group LLC

κ. John Koudounis, CEO, Calamos Investments

κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company

κ. Nikos Mouyiaris, Founder & CEO of Mana Products Inc.
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Ο κ. John P. Calamos, Sr. κατά τα διάρκεια της ομιλίας του τόνισε: «Η επενδυτική προοπτική της Ελλάδας έχει βελτιωθεί
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρόλα αυτά το πρόσφατο Brexit έχει επηρεάσει την τρέχουσα κατάσταση. Το
Brexit ήταν ένα πολιτικό γεγονός το οποίο δημιουργεί αβεβαιότητα. Παρόλα αυτά, μαζί με την αβεβαιότητα, έρχεται και η
ευκαιρία. Ο τοµέας των ακινήτων ενδείκνυται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Οι επιπτώσεις θα αγγίξουν την Ευρώπη
και δεν θα επικεντρωθούν μόνο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πορεία, παρόλο που η πρόοδος είναι αργή.
Οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν μια καλή στρατηγική για την ανασυγκρότηση του ιδιωτικού τομέα. Η Ελλάδα βρίσκεται
χαμηλά στην κατάταξη της οικονομικής ελευθερίας παγκοσμίως. Αυτό λειτουργεί ως εμπόδιο για τους νέους
επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα να στρέφονται σε άλλες αγορές. Η επιχειρηματική κουλτούρα θα πρέπει να αλλάξει, ενώ
παράλληλα η πολιτεία θα πρέπει να μην παρεμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Οφείλουμε να διευκολύνουμε τις μικρές
επιχειρήσεις να λειτουργήσουν µε άνεση στην Ελλάδα, γεγονός που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη της εργασίας».
Ο κ. Dean Dakolias επεσήμανε: «Η επενδυτική προοπτική της Ελλάδας έχει βελτιωθεί σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά, παρόλα αυτά το πρόσφατο Brexit έχει επηρεάσει την τρέχουσα κατάσταση. Το Brexit ήταν ένα πολιτικό γεγονός
το οποίο δημιουργεί αβεβαιότητα. Παρόλα αυτά, μαζί με την αβεβαιότητα, έρχεται και η ευκαιρία. Ο τοµέας των ακινήτων
ενδείκνυται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Οι επιπτώσεις θα αγγίξουν την Ευρώπη και δεν θα επικεντρωθούν μόνο
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πορεία, παρόλο που η πρόοδος είναι αργή. Οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν
μια καλή στρατηγική για την ανασυγκρότηση του ιδιωτικού τομέα. Η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη της
οικονομικής ελευθερίας παγκοσμίως. Αυτό λειτουργεί ως εμπόδιο για τους νέους επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα να
στρέφονται σε άλλες αγορές. Η επιχειρηματική κουλτούρα θα πρέπει να αλλάξει, ενώ παράλληλα η πολιτεία θα πρέπει να
μην παρεμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Οφείλουμε να διευκολύνουμε τις μικρές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν µε άνεση
στην Ελλάδα, γεγονός που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη της εργασίας. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα,
πριν 3 χρόνια, με την συγχώνευση επιχειρήσεων επιβατικών πλοίων, ενώ σήμερα εξετάζουμε τον τομέα της φιλοξενίας. Το
επενδυτικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί πρόσφατα, παρόλο που το ρίσκο του Brexit έχει προκαλέσει ένα «μούδιασμα». Το
BREXIT έχει θέσει ένα νέο πλαίσιο που αφορά και στις επενδύεις Ελληνο-Αμερικανών στην Ευρώπη. θα προκύψουν
ευκαιρίες, ωστόσο η πρόκληση έγκειται στον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε την αβεβαιότητα από αυτό το γεγονός.
Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ισπανία αποδείχθηκε θετικό αντίθετά με αυτό της Βρετανίας. Ωστόσο, η αβεβαιότητα
φρενάρει τις επενδύσεις μας στη Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Απαιτείται διαύγεια προκειμένου να
λαμβάνονται ορθές επενδυτικές αποφάσεις. Οι επενδύσεις στον τομέα ακινήτων είναι αρκετά αποτελεσματικές ωστόσο
το σύστημα χρειάζεται να αναμορφωθεί στο σύνολό του. Το κόστος πρόσληψης υπαλλήλων στην Ελλάδα είναι
απαγορευτικό. Νέα κίνητρα πρέπει να δοθούν στις εταιρείες ώστε αυτές να μπορούν να προσλαμβάνουν. Η μεγαλύτερη
εξαγωγή της Ελλάδας τα 3 τελευταία χρόνια είναι οι άνθρωποι, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ¾ των ανθρώπων έφυγαν
προς αναζήτηση εργασίας στην Ευρώπη. Ο μόνος τρόπος για να παραμείνουν οι νέοι στην Ελλάδα είναι να τους δοθούν
κίνητρα και να δημιουργηθούν προγράμματα επιχειρηματικότητας μέσω του THI στο οποίο είμαστε πολλοί από εμάς
είμαστε μέλη. Η αλλαγή στο επιχειρηματική κουλτούρα θα πρέπει να γίνει από κάτω προς τα πάνω – δηλαδή από τον λαό!
Πρόκειται για ένα περίπλοκο πρόβλημα».
Ο κ. C. Dean Metropoulos σημείωσε: « Η Ελλάδα είναι ο αγαπημένος μου τόπος για επενδύσεις. Το Brexit είναι ένα ρίσκο
αλλά δεν διακρίνω παρενέργειες για την Ελλάδα. Δεν έχει καταστεί εύκολο να εντοπίσουμε κατάλληλες οικονομικές
ευκαιρίες στην Ελλάδα οι οποίες να αντανακλούν την οικονομική κατάσταση, καθώς και στο ρίσκο που φέρουν οι
επενδύσεις στην Ελλάδα. Είμαι πρόθυμος να υποστηρίξω την πρόοδο κατά της γραφειοκρατίας, το νομικό σύστημα και
την πιο περιορισμένη κυβερνητική παρεμβατικότητα, παράγοντες πολύ βασικούς που επηρεάζουν τις επενδύσεις. Το
Brexit έχει ελάχιστο αντίκτυπο στους Ελληνοαμερικανούς επενδυτές, ωστόσο έχουμε μακροπρόθεσμο όραμα για τις
επενδύσεις που κάνουμε. Το περιβάλλον δεν είναι ακόμη κατάλληλο! Οι τιμές δεν αντανακλούν την υπάρχουσα
αβεβαιότητα. Ελάχιστες κατασχέσεις θα πραγματοποιηθούν στις πτωχευμένες Ελληνικές εταιρείες. Αναζητούμε
περιβάλλοντα με κατασχέσεις θετικού προσήμου, όπου το μέγεθος της εταιρείας και οι προοπτικές ανάπτυξης είναι
μεγίστης σημασίας. Έχουμε συνεργαστεί με τοπικές επιχειρήσεις που μας καθοδηγούν στον λαβύρινθο της
γραφειοκρατίας και της αβεβαιότητας, τα συνδικάτα και το νομικό σύστημα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φιλικό
περιβάλλον για πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, μέσα από το οποίο θα μπορούν να προσελκύουν κεφάλαια με ελάχιστη
γραφειοκρατία. Οι νέοι είναι ευφυείς! Είναι απαραίτητο να τους συνδέεις με το κεφάλαιο. Το Ισραήλ είναι δημοφιλές για
τις ελεύθερες επιχειρηματικές ζώνες, όπου η γραφειοκρατία είναι ανύπαρκτη. Η νέα τεχνολογία και οι κοιτίδες
επιχειρηματικότητας αποτελούν κλειδιά για αυτούς τους τομείς. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε το μοντέλο του Ισραήλ. Η
Κυβέρνηση πρέπει να στείλει μια ομάδα να αποκτήσει τεχνογνωσία. Είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε να συμβεί
κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη είναι υπερβολικά γραφειοκρατική ενώ τα πανεπιστήμια δεν ανταποκρίνονται στις νέες
τεχνολογίες που επηρεάζουν την ιατρική, τα τρόφιμα και τη βιομηχανία. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες έχουν διαθέσιμα
κεφάλαια και επιθυμούν να επενδύσουν σε κοιτίδες επιχειρηματικότητας, αφού εκεί μπορούν να προσεγγίσουν νέα
ταλέντα».
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Ο κ. Νίκος Μούγιαρης σημείωσε: «Οφείλουμε όλοι να καθίσουμε μαζί και να αποφασίσουμε σε ποιους τομείς μπορούμε
να βοηθήσουμε και με ποιο τρόπο. Μπορούμε να αναδείξουμε την Ελλάδα σε «ξενοδοχείο» προκειμένου να αυξήσει τον
τουρισμό που θα αγγίξει το ποσοστό του 35%. Με την προϋπόθεση ότι οι νέοι άνθρωποι ιδρύουν τις δικές τους
επιχειρήσεις με τη βοήθειά μας, θα είναι ικανοί να αναδειχθούν σε ηγέτες, χωρίς να έχουν την εξάρτηση του κράτους, με
στόχο την δημιουργία θέσεων εργασίας. Η παροχή εργασίας μέσω του κράτους έχει σκοτώσει την Ελληνική
επιχειρηματικότητα και τις νέες ιδέες. Οι μικρές επιχειρήσεις παγκοσμίων παρέχουν το 75% των θέσεων εργασίας.
Οφείλουμε να διδάξουμε τα νέα παιδιά πώς θα γίνουν επιχειρηματίες και ηγέτες, αφού αυτό λείπει περισσότερο από την
Ελλάδα. Ένας Κεντρικό Συνέδριο μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο παροχής συμβουλών για την Ελλάδα και την Κύπρο,
με την εμπειρία και γνώση που διαθέτει ο καθένας από μας. Είναι δύσκολο να αλλάξει η κυβέρνηση, πολύ δε περισσότερο
να αλλάξει κανείς το γεγονός ότι εποπτεύεται από την ΤΡΟΙΚΑ. Οι φόροι θεσπίστηκαν από την ΤΡΟΙΚΑ και αποτρέπουν
κάθε επένδυση. Χρειάζεται να επεκτείνουμε τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις όπως η εξαγωγή λαδιού, το μέλι, το κρασί
και ο τουρισμός. Τα έσοδα που παράγονται από αυτές τις δραστηριότητες, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της
οικονομίας. Συνεπώς οι διεθνείς δανειστές θα κουρέψουν μέρος του δημοσίου χρέους ή θα επιτρέψουν την μείωση των
φόρων».
Τέλος, ο κ. John Koudounis επεσήμανε:«Επί του παρόντος αναζητούμε επενδύσεις στον τομέα ακινήτων. Υπάρχουν
διαθέσιμες ευκαιρίες αλλά είναι μόνο λίγες. Το Brexit ήταν πολιτικό γεγονός ωστόσο οι συνέπειές του είναι οικονομικές. Οι
Βρετανοί δεν γνωρίζουν ακόμη τις πραγματικές συνέπειες! Οι τράπεζες δέχονται σημαντικά πλήγματα ζημίες. Παρόλα
αυτά οι διεθνείς αγορές είναι ανθεκτικές, απέναντι σε καλές και άσχημες ειδήσεις, με εξαίρεση την υπάρχουσα
αβεβαιότητα. Το κοινό σημείο μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας είναι τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ιδιωτικό τομέα. Οι παρενέργειες αυτών των μέτρων δημιούργησαν το Brexit. Ο όρος
"μεταδοτικός" θα δημιουργήσει περισσότερη αβεβαιότητα και θα έχει συνέπειες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.
Το κράτος πρέπει να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση χρήματος και διεθνών επενδυτών. Το Ισραήλ δέχεται
κεφάλαια από το εξωτερικό επειδή το κράτος έχει δώσει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να επενδύουν τα χρήματά τους
σε κοιτίδες επιχειρηματικότητας. Υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα πράξει το ίδιο, θα αρχίσουν να εισρέουν κεφάλαια
από τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο».
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την Τελετή Βράβευσης και τις Κεντρικές Ομιλίες των βραβευμένων.

Διεθνές Βραβείο "2016 Capital Link CSR Leadership Award"

Audio
Ο κ. Νίκος Μούγιαρης, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της Mana Products, Inc, έλαβε το βραβείο από τον
Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δημήτρη Μάρδα, ως μια μικρή αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς και
φιλανθρωπικής του δράσης στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ομογένεια.
Ο κ. Μούγιαρης ανέφερε: «Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Διασπορά αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικούς κινδύνους. Πρέπει να
βοηθήσουμε τους νέους επιχειρηματίες και τις ιδέες τους, που είναι εξαιρετικά καινοτόμες. Είναι υποχρέωση μας να
βοηθήσουμε για το κοινό καλό. Είναι πολύ εύκολο να λέμε πόσο πολύ αγαπάμε την Ελλάδα και την Κύπρο, όμως είναι
καιρός για πράξεις και για επιχειρηματική κινητικότητα και επένδυση. Αξίζει τον κόπο! Όταν οι επιχειρηματίες στηριχτούν
πάνω μας, θα βοηθήσουμε σε μεγάλο βαθμό τα μητροπολιτικά κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο, ώστε να γίνουμε μια
υπερδύναμη ως διασπορά. Πρέπει να εξηγήσουμε σε όλους πως όλα είναι δυνατά. Οι μικροεπιχειρήσεις δημιουργούν το
75% των θέσεων εργασίας. Με αξιοκρατικές μεθόδους θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ηγέτες σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο. Κύριε Πρωθυπουργέ, το καθήκον μιας κυβέρνησης δεν είναι να δίνει θέσεις εργασίας στο δημόσιο, αλλά να
ανοίγει θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Χρειαζόμαστε νέους τρόπους παραγωγής πλούτου και διανομής αυτού,
εκεί που υπάρχει αξιοκρατία και σωστή λειτουργία του κράτους μπορούμε να γίνουμε πανίσχυροι».
Presentation

Presentation video

Audio

Ο Υφυπουργός κ. Μάρδας στη σύντομη παρέμβασή του τόνισε: «Από 6 έως 8 μήνες θα κάνουν πια να εγκριθούν τα
επενδυτικά και επιχειρηματικά σχέδια. Στόχος μας είναι να πατάξουμε μια γραφειοκρατία που αγγίζει τα όρια της
διαστροφής. Μας ενδιαφέρει να ανοίξουμε μια καινούρια πόρτα στο μέλλον, έχοντας κοντά μας τους ομογενείς, που δεν
σταματούν να μας βοηθούν και να βάζουν τα χρήματα τους για τη χώρα».

Ελληνικό Βραβείο "2016 Capital Link CSR Leadership Award"

Audio
Ο κ. Γρηγόριος Στεργιούλης, Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων ως αναγνώριση της
πολύπλευρης κοινωνικής προσφοράς των ΕΛΠΕ παρέλαβε το βραβείο από τον κ. Γιώργο Πατούλη, Δήμαρχος
Αμαρουσίου, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
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Κατά την ομιλία του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης αναφέρθηκε στο
ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνολικού ύψους €3,6 εκατ. που υλοποιεί ο Όμιλος,
δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και του προσφυγικού, στην φροντίδα και ανακούφιση
ευπαθών ομάδων πληθυσμού, άνεργων και άπορων, στην ενίσχυση τοπικών κοινωνιών, Δομών των Δήμων και της
Εκκλησίας, Φορέων και ΜΚΟ που επιτελούν σημαντικό έργο, αλλά και σε προγράμματα στήριξης της εκπαίδευσης και της
απασχόλησης της Νέας Γενιάς. «Εν μέσω της κρίσης που βιώνουμε, αποφασίσαμε να περιορίσουμε τα λειτουργικά μας
έξοδα, να επανεξετάσουμε τα επενδυτικά μας προγράμματα, να περικόψουμε κάθε τι που φάνταζε περιττό. Όμως, ούτε
μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε να περιορίσουμε την προσφορά μας στην κοινωνία. Γιατί, σε τέτοιες περιόδους, οι υγιείς και
κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες έχουν την υποχρέωση να πρωτοστατούν και να στέκονται αρωγοί στην αντιμετώπιση των
συνεπειών από αυτές τις κρίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κ.
Γρηγόρης Στεργιούλης.
Presentation

Presentation video

Audio

Τη σημαντική συμβολή των Ελλήνων της διασποράς στην εθνική προσπάθεια για ανάταξη υπογράμμισε ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης. Στο χαιρετισμό του περιέγραψε
τα οφέλη από την αδελφοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με την Ελληνική Εταιρία της Νέας Υόρκης, μέσω
σχετικού συμφώνου συνεργασίας, επισημαίνοντας πως τέθηκε «ένα καινοτόμο λειτουργικό πλαίσιο με στόχο την ένωση
των μεγάλων δυνάμεων της Ομογένειας».
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ένας από τους στόχους της αδελφοποίησης είναι: η στήριξη του Ιατρείου
Κοινωνικής Αποστολής που δημιούργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η ΜΚΟ «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών. Στο Ιατρείο έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας που έχουν χτυπηθεί από την
οικονομική κρίση. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προβλήθηκε video με τη δράση του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής,
αποτέλεσμα της ισχυρής συμμαχίας μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τη
ΜΚΟ "Αποστολή" και τη σημαντική συνεισφορά του στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε όλη τη χώρα. Επίσης μέσω της
αδελφοποίησης επετεύχθη:

η προαγωγή της Υγείας των κατοίκων στις παραμεθόριες νησιωτικές και ορεινές περιοχές της Ελλάδας που η
πολιτεία έχει εγκαταλείψει στο έλεος του Θεού

η παροχή περίθαλψης σε ανασφάλιστους πολίτες. Πάνω από 2 εκατομμύρια έλληνες έχασαν την ασφαλιστική
τους κάλυψη και έμειναν χωρίς περίθαλψη

η δυνατότητα των νέων γιατρών για εξειδίκευση και προαγωγή της περαιτέρω εκπαίδευσής τους στην Αμερική

η εξασφάλιση φαρμακευτικών ειδών και αναλώσιμων υλικών για Κοινωνικά Ιατρεία και Φαρμακεία της χώρας,

η δυνατότητα Ελλήνων Γιατρών της Ομογένειας για εθελοντική συμμετοχή στα Κοινωνικά ιατρεία της χώρας,

η ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων Ελληνισμού με την συνεργασία και άλλων φορέων
της Ομογένειας.
Ο κ. Πατούλης, στην ομιλία του, έκανε λόγο για «αμφίδρομη υπερατλαντική σχέση αλληλοϋποστήριξης και αγαστής
συνεργασίας» και εστίασε στο γεγονός ότι, μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, παρέχεται στήριξη των Ελλήνων
γιατρών που πάνε στην Αμερική είτε για να εκπαιδευτούν είτε για να αναζητήσουν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον
καθώς στην Ελλάδα είναι αδύνατον να επιβιώσουν. Επιπρόσθετα, επικαλούμενος τη «δραματική υποχρηματοδότηση του
συστήματος υγείας με τραγικές επιπτώσεις στο επίπεδο υγείας του ελληνικού λαού» εξαιτίας των μνημονίων και της
κρίσης υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ισχυρό ομογενειακό όργανο παρέμβασης στα κέντρα λήψης των
αποφάσεων είτε αυτά αφορούν στην οικονομία, στην πολιτική ή οπουδήποτε αλλού. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ.
Πατούλης τόνισε πως «η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της ομογένειας και του ελληνικού λαού δίνει προοπτική και
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα μας».
Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική Εκπρόσωπος, τίμησε με την
παρουσία της την Τελετή βράβευσης και πραγματοποίησε σύντομη παρέμβαση εκπροσωπώντας τον
Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σε μία περίοδο πολιτικών εξελίξεων ιστορικής
σημασίας στην Ευρώπη, και σε μία γεωγραφική περιοχή όπου δεν λείπουν τα φαινόμενα αστάθειας, η Ελλάδα αποτελεί
έναν πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας». Η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι υποχρέωση της κυβέρνησης είναι η
διαμόρφωση ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, απαλλαγμένου από στρεβλώσεις και επισήμανε
ότι «είμαστε πλέον έτοιμοι για την απρόσκοπτη υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών». Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «η
Ελλάδα βρίσκεται στην απαρχή μίας νέας περιόδου εμπιστοσύνης, οικονομικής ασφάλειας και επενδυτικής προοπτικής»
και πρόσθεσε ότι με την πρόσφατη επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, «πετύχαμε να διασφαλίσουμε τόσο
την οικονομική σταθερότητα όσο και την κοινωνική συνοχή, τις δύο θεμελιώδεις δηλαδή προϋποθέσεις για τη δημιουργία
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ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος». Η κ. Γεροβασίλη δήλωσε ότι σήμερα ανοίγεται ο δρόμος για επενδυτική
δραστηριοποίηση σε δεκάδες τομείς, όπου η χώρα μας παρουσιάζει αξιοσημείωτες ευκαιρίες και ειδικά στις εφαρμογές
υψηλής τεχνολογίας, την ενέργεια, τον τουρισμό και τις υποδομές, όπου οι δυνατότητες είναι πολύ μεγάλες για μικρούς
και μεγάλους επενδυτές, Έλληνες και ξένους «και βέβαια για τους ομογενείς μας, οι οποίοι έχουν αποδειχτεί πολύτιμοι
αρωγοί της πατρίδας τις δύσκολες περιόδους της ελληνικής ιστορίας». «Δική μας υποχρέωση», τόνισε, είναι «η
διαμόρφωση ενός ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος, ίσων ευκαιριών και απαλλαγμένου από στρεβλώσεις».
«Είμαστε πλέον έτοιμοι για την απρόσκοπτη υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών», συνέχισε η κυβερνητική εκπρόσωπος,
επισημαίνοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε ήδη από τη Βουλή και ότι ταυτόχρονα προχωρά με
επιταχυνόμενους ρυθμούς η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. ΕΣΠΑ, πακέτο Γιουνκέρ). Στη
συνέχεια, η κ. Γεροβασίλη επισήμανε ότι «σε αυτήν την πολύ κρίσιμη για το μέλλον της Ελλάδας στιγμή, ο ρόλος της
υγιούς επιχειρηματικότητας είναι κρισιμότατος», όπως εξίσου κρίσιμος είναι και εκείνος της ομογένειας, που λειτουργεί
πολλαπλασιαστικά για την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων. Οι πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό, τόνισε
ότι πρέπει «να γίνουν οι φορείς μίας νέας πραγματικότητας στην ελληνική οικονομία». Η κυβερνητική εκπρόσωπος
συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον δρόμο της δίκαιης ανάπτυξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
όχι το δρόμο της συντριβής της εργασίας. «Γι' αυτό και επιδιώκουμε ένα υγιές επενδυτικό περιβάλλον, στο οποίο θα
επιβραβεύονται οι παραγωγικές και υπεύθυνες επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Audio
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Όλο το υλικό του Συνεδρίου - Παρουσιάσεις, videos, φωτογραφίες είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Capital Link, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.csringreece.gr/forum/2016
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Υπό την Αιγίδα: Δήμος Αμαρουσίου και Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Με την Υποστήριξη: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα & Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Κορυφαίοι Χορηγοί: Calamos Investments, Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας, Ελληνικά Πετρέλαια, Mana Products,
Metropoulos & Co, και ReedSmith
Μεγάλοι Χορηγοί: Atlantic Bank, EY, OTE και Solidarity Now
Κύριοι Χορηγοί: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική
Εταιρεία και WIND Hellas
Χορηγοί: COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., First Athens, FrieslandCampina, ICAP, Lockheed Martin, Novartis
Hellas, Odyssey Venture Partners, Oracle Hellas και Μπισκότα Παπαδοπούλου
Χορηγός Coffee Break: Kafea EmporikiTechniki S.A
Χορηγός Cocktail: Pernod Ricard Hellas
Φορείς Υποστήριξης: Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Endeavor Greece, Ένωση Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστήμιων,
Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, Ελληνική Ένωση
Διαμεσολαβητών, Εθνικό Ελληνικό Μουσείο, Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και Wista Hellas
Χορηγοί Επικοινωνίας: AllAboutShipping, Businessfile & Economia, CNN Greece, COSMOS Hellenic Public Radio,
Εφημερίς Δημοπρασιών, epixeiro.gr, Εθνικός Κήρυκας, Huffington Post Greece, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Mignatiou.com, palo.gr
και Skywalker
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΜΚΟ
100MENTORS NGO ARM * ACTIONAID * AEGEE-ΑΘΗΝΑ * AIESEC HELLAS * CISV ΕΛΛΑΔΟΣ * * GIVMED | SHARE
MEDICINE SHARE LIFE * MDA ΕΛΛΑΣ * SPECIAL OLYMPICS ΕΛΛΑΣ * *ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ * ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ * ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ * ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ * ΑΝΟΔΟΣ - ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ * ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ * ΑΣ ΑΜΕΑ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ * ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ * ΑΣΥΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ * ΓΡΑΜΜΗ
ΖΩΗΣ * ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ * ΔΕΣΜΟΣ * ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Β.Ι.Ο.)
* ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚO * ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ * ΕΛΕΠΑΠ * ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)
* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ * ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ * ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (EBEN GR) * ΈΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΝΤΑΟΥΝ ΈΝΩΣΗ
ΓΟΝΕΩΝ-ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ * ΈΝΩΣΗ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ * ΕΣΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ * ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΑΔΑΠ) * Η
ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ * Η ΣΚΥΤΑΛΗ * ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ & OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ * ΙΑΣΙΣ *
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) * Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» * Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ * ΚΕΘΕΑ * ΚΕΘΕΑ
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ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ * ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΣΟ) * ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ * ΚΙΝΗΣΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. * ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ * ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ "ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ" *
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ * ΜΠΟΡΟΥΜΕ SAVING FOOD - SAVING LIVES * ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ *ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑΚΟΕ) * ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΑ * ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ * ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ *
ΠΕΨΑΕΕ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ) * ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ * ΠΥΡΝΑ * ΣΥΖΩΗ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΓΕΝΝΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ * 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 * ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ * ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ * ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ * Χ.Α.Ν.Θ. * ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ο ΝΕΣΤΩΡ"

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK

Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link (www.capitallink.com)
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial
Communication).
Παράλληλα διοργανώνει ετησίως μία σειρά Επενδυτικών Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα και Σαγκάη που
αφορούν τους κύριους τομείς της δραστηριότητάς της (www.capitallinkforum.com).
Η Capital Link έχει ηγετική θέση διεθνώς στον τομέα των Investor Relations όσον αφορά τη ναυτιλία συνεργαζόμενη με
25 ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες στα δύο Αμερικανικά Χρηματιστήρια, και τα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. Η
Capital Link είναι η πιο αναγνωρίσιμη εταιρία Επενδυτικών Σχέσεων στον συγκεκριμένο τομέα με μοναδική
προσβασιμότητα σε επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες και ΜΜΕ. (www.capitallinkshipping.com).
Από τον Ιανουάριο του 2011, η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(www.csringreece.com) δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και προβολής θεμάτων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που δραστηριοποιείται στις τρείς χώρες στις οποίες διατηρεί γραφεία, με σκοπό να στηρίξει
τις δράσει και να γεφυρώσει την επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των οργανισμών που εκπροσωπούν τη Κοινωνία.
Εις αναγνώριση αυτής της προσπάθειάς, η Capital Link έλαβε πολλές σημαντικές διακρίσεις: το 2011 από το
Greek Shipping Lloyds Awards και επί δύο συνεχή χρόνια το 2012 και το 2013 από το Intercontinental Finance
Magazine στο Λονδίνο. Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, έχει βραβευτεί προσωπικά για την αδιάκοπη, αποτελεσματική
και πετυχημένη προσπάθειά του να προωθήσει την Ελλάδα και την Ελληνική Ναυτιλία στο εξωτερικό και στις
διεθνείς επενδυτικές κοινότητες από το International Propeller Club of the United States και το AHI-American
Hellenic Institute.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
CAPITAL LINK
κα Όλγα Μπορνόζη
obornozi@capitallink.com +30 210 6109 800
κα Μαρία Χερχελετζή marketing@capitallink.com +30 210 6109 800
www.capitallink.com / www.csringreece.com / www.maritimecsr.com /www.capitallinkforum.com
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