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ÅðÝíäõóç 500 åêáô. åõñþ áíÜìåóá óôç Forthnet êáé ôçí ÊéíåæéêÞ ZTE

Ç Óõìöùíßá ôïõ Êéíåæéêïý êïëïóóïý ZET êáé ôçò ÅëëçíéêÞò åôáéñßáò Forthnet ãéá
ôçí ðñáãìáôïðïßçóç åðÝíäõóçò 500.000.000 åõñþ óôç ÷þñá ìáò, ðïõ õðïãñÜöôçêå óôï
Ðåêßíï, äåß÷íåé üôé ç ðáãêüóìéá åðåíäõôéêÞ êïéíüôçôá åìðéóôåýåôáé ôçí ÅëëÜäá ùò ÷þñá åðåíäýóåùí êáé ùò ÷þñá ç ïðïßá äéáñêþò áõîÜíåé ôï ïéêïíïìéêü êáé ôï ãåùðïëéôéêü
ôçò åêôüðéóìá, êáèþò áðü ôçí êñßóç âãáßíåé ìå óôáèåñÜ âÞìáôá, åðéóÞìáíå ï õðïõñãüò
ØçöéáêÞò ÐïëéôéêÞò Ôçëåðéêïéíùíéþí êáé ÅíçìÝñùóçò, Íßêïò ÐáððÜò.
«ÓÞìåñá åßíáé ìßá ðÜñá ðïëý óçìáíôéêÞ óôéãìÞ, äéüôé åìðåäþíåôáé ìßá óõíåñãáóßá åëëçíéêÞò êáé êéíåæéêÞò åôáéñåßáò, ìå óõìöùíßá åðÝíäõóçò ìéóïý äéó. åõñþ óôá åðüìåíá
÷ñüíéá ãéá ôçí áíÜðôõîç äéêôýùí õðåñõøçëþí ôá÷õôÞôùí óôï äéáäßêôõï», äÞëùóå ï ê.
ÐáððÜò, áìÝóùò ìåôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôçò óõìöùíßáò, åíþðéïí
ôïõ ðñùèõðïõñãïý, ÁëÝîç Ôóßðñá, ôïõ éäßïõ ôïõ õðïõñãïý Åîùôåñéêþí, Íßêïõ ÊïôæéÜ êáé ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Forthnet, ÐÜíïõ Ðáðáäüðïõëïõ.
«Åßíáé ðïëý ðåñéóóüôåñï ìßá óôñáôçãéêÞ åðéëïãÞ êáé ëéãüôåñï ìßá åðé÷åéñçìáôéêÞ êßíçóç, äéüôé áõôÞ ç óõíåñãáóßá åìðßðôåé ôüóï óôç óôñáôçãéêÞ ôçò Êßíáò ãéá ôïí äñüìï ôïõ ìåôáîéïý êáé ôçí åìðïñéêÞ ôçò äéáóýíäåóç ìå ôçí ÅëëÜäá êáé ôç
Äýóç, åìðßðôåé óôç óôñáôçãéêÞ ôçò ÅëëÜäáò ãéá íá êáôáóôåß ç
ÅëëÜäá, âãáßíïíôáò áðü ôçí êñßóç, Ýíáò óýã÷ñïíïò êüìâïò åìðïñßïõ, ôçëåðéêïéíùíéþí êáé ìåôáöïñþí êáé âåâáßùò åìðßðôåé êáé óôç óôñáôçãéêÞ ôçò Å.Å. ãéá ôçí êïéíùíßá ôïõ Gigabit,
äçëáäÞ ãéá ôçí êïéíùíßá ôçò äéáóýíäåóçò ôùí õðåñõøçëþí
ôá÷õôÞôùí óôï äéáäßêôõï», åðéóÞìáíå ï ê. ÐáððÜò êáé ðñü-

óèåóå: «Óõíåðþò íïìßæù üôé åßíáé Ýíá óÞìá, ôï ïðïßï ü÷é ìüíï äåß÷íåé üôé ïé ó÷Ýóåéò ÅëëÜäáò - Êßíáò åìâáèýíïíôáé êáèçìåñéíÜ êáé ðáßñíïõí êáé õëéêÞ äéÜóôáóç, ðÝñá ìüíï áðü
ôéò äéáêçñýîåéò, áëëÜ äåß÷íåé üôé ç ðáãêüóìéá åðåíäõôéêÞ êïéíüôçôá åìðéóôåýåôáé ôçí ÅëëÜäá ùò ÷þñá åðåíäýóåùí êáé ùò ÷þñá ç ïðïßá äéáñêþò áõîÜíåé ôï ïéêïíïìéêü êáé ôï ãåùðïëéôéêü ôçò åêôüðéóìá, êáèþò áðü ôçí êñßóç âãáßíåé ìå óôáèåñÜ âÞìáôá».
Ç åðéêåöáëÞò ôïõ Êéíåæéêïý Êïëïóóïý ZTE, ê. Âáíãê, ÷áñáêôÞñéóå ôçí åí ëüãù åðÝíäõóç ùò «Ýíá ðñþôï âÞìá ìéáò óåéñÜò ìåãÜëùí åðåíäýóåùí ôïõ ïìßëïõ óôçí ÅëëÜäá, óôïí
ôïìÝá ôùí ôçëåðéêïéíùíéþí». ÐáñÜëëçëá, åõ÷áñßóôçóå ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ãéá ôç
óôÞñéîç ðïõ ðáñåß÷å ðñïêåéìÝíïõ íá ïëïêëçñùèåß ç óõìöùíßá êáé åîÝöñáóå ôçí ðñüèåóç
ôïõ ïìßëïõ íá áõîÞóåé ôéò åðåíäõôéêÝò ôïõ äñáóôçñéüôçôåò óôçí ÅëëÜäá.
Ï ðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Forthnet, ÐÜíïò Ðáðáäüðïõëïò, åßðå üôé
ðñüêåéôáé ãéá ìéá «ôåñÜóôéá óõìöùíßá ç ïðïßá áíïßãåé ôï äñüìï ãéá ôéò ôçëåðéêïéíùíßåò
ôïõ 21ïõ áéþíá óôçí ÅëëÜäá».
×ñçìáôïäïôïýíôáé áðü ôï ÅÓÐÁ Ýñãá ôïõ õðïõñãåßïõ ØÇÐÔÅ 400 åêáô. åõñþ ãéá äßêôõá ôá÷ýôçôáò ùò 1Gbps
Åãêñßèçêå ï ó÷åäéáóìüò äýï ìåãÜëùí Ýñãùí åèíéêÞò åìâÝëåéáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ØçöéáêÞò ÐïëéôéêÞò, Ôçëåðéêïéíùíéþí êáé ÅíçìÝñùóçò, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ðåñßðïõ
400 åêáô. åõñþ, ãéá ôçí áíÜðôõîç åèíéêïý äéêôýïõ åõñõæùíéêÞò ðñüóâáóçò íÝáò ãåíéÜò óå
áóôéêÝò, íçóéùôéêÝò, ïñåéíÝò êáé ìåéïíåêôéêÝò ðåñéï÷Ýò.
ÌåôÜ ôçí Ýãêñéóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò
«Áíôáãùíéóôéêüôçôá, Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá êáé Êáéíïôïìßá 2014-2020» (Å.Ð.ÁÍ.Å.Ê.),
ðñï÷ùñÜ ç ÷ñçìáôïäüôçóç ìÝóù ôïõ ÅÓÐÁ 2014-2020, þóôå -ìå ïñßæïíôá ôï 2020- ôï 70%
ôïõ ðëçèõóìïý ôùí áóôéêþí ðåñéï÷þí íá Ý÷åé ðñüóâáóç óå äßêôõá ôá÷ýôçôáò ôïõëÜ÷éóôïí
100 Mbps ìå äõíáôüôçôá áíáâÜèìéóçò óå 1 Gbps êáé ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ ðëçèõóìïý
ôùí çìéáóôéêþí-áãñïôéêþí ðåñéï÷þí íá äéáèÝôåé åõñõæùíéêÝò óõíäÝóåéò ôïõëÜ÷éóôïí 30
Mbps êáé êáôÜ ðñïôßìçóç 500 Mbps.
Ôá Ýñãá «Superfast Broadband» êáé «Rural Extension» èá ðñï÷ùñÞóïõí ìÝóù ôçò áíÜðôõîçò åêôåôáìÝíïõ äéêôýïõ ïðôéêþí éíþí ðïõ èá åîáóöáëßóåé óýíäåóç óôï äéáäßêôõï ìå
ðïëý õøçëÝò ôá÷ýôçôåò, åíþ ðñïâëÝðåôáé êáé Ýìðñáêôç äçìüóéá ðáñÝìâáóç (åðéäüôçóç)
ãéá ôçí ôüíùóç ôçò æÞôçóçò ôùí ôçëåðéêïéíùíéáêþí õðçñåóéþí åðüìåíçò ãåíéÜò, åöüóïí
áðáéôçèåß.
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7ο Ετήσιο Capital Link CSRinGreece Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Για 7η συνεχή χρονιά η Capital Link µε το CSRinGreece διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης "Επενδύοντας στην ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ" την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017
στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων. Διαβάστε επίσης Απονοµή του
Μεταλλίου "Δηµόκριτος" του ΔΠΘ στη Japan Tobacco International Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση
εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη
διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη
Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο
Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό και στη Σαγκάη) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Επένδυση στην Ανάπτυξη" & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων Η
"Επένδυση στην Ανάπτυξη" είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι...
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7ο Ετήσιο Capital Link CSRinGreece Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ»
Για 7η συνεχή χρονιά η Capital Link µε το CSRinGreece διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ»
την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό και στη Σαγκάη)
συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι
συνθήκες βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο
ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό
ενίσχυσης και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών,
προγραµµάτων και επαφών που συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το παρακολουθούν
1,000+ συµµετέχοντες, αποτελεί πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία µεταξύ
εταιρειών, πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Από την επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις
συγκεκριµένες δράσεις και προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς
και επιφανείς Οµογενείς συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο θα
συµµετάσχουν διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό,
ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν
στην Ελλάδα για να τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες µπορούν και
προσπαθούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την
προσέλκυση επενδύσεων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει 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.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Την Εναρκτήρια κύρια οµιλία του Συνεδρίου θα πραγµατοποιήσει η κα Κατερίνα Π. Παναγοπούλου,
Εθνική Πρέσβης της Ελλάδος, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, για τον Αθλητισµό, την Ανοχή και το Ευ
Αγωνίζεσθαι (Fair Play), Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Την απονοµή των βραβείων θα πραγµατοποιήσει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κος Γιώργος Καµίνης, ο
οποίος θα πραγµατοποιήσει σύντοµη παρέµβαση.
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2017 Capital Link CSR Leadership Awards
Φέτος το Διεθνές Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεµηθεί στον κ. Nicholas
M. Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group, σε αναγνώριση του
σηµαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα, µε στόχο το δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.

Το Ελληνικό Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεµηθεί στον κ. Μιχάλη
Τσαµάζ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της εξαιρετικής
συµβολής του Οµίλου ΟΤΕ σε τοµείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης.
Η βιώσιµη ανάπτυξη του Οµίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη
δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου για όλους.

Nicholas M. Logothetis
Συνιδρυτής, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group
O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Libra Group και
Συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Concordia. O Nicholas είναι ένας
επιχειρηµατίας που διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε
το Concordia, µαζί µε τον συνεργάτη του Matthew Swift, µε στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ
πολλών τοµέων, ώστε να αντιµετωπιστούν επαρκώς οι παγκόσµιες προκλήσεις και να συµβάλλει στο
σχεδιασµό ενός καλύτερου, βιώσιµου µέλλοντος. Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσµευσή του
µέσα από συνεργασίες να προσφέρει λύσεις στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα
από τα εξέχοντα διεθνή κέντρα παγκόσµιων συνεργασιών µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριµένου συµβουλίου που
αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τους µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς και τον ακαδηµαϊκό τοµέα. Οι ηγετικές του ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να
δηµιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως φηµισµένο
ηγέτη στο χώρο της δηµιουργίας συνεργασιών.
Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι Διεθνών Συνόδων Κορυφής και
πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, µε επιφανείς οµιλητές από τον δηµόσιο, τον
ιδιωτικό και µη κερδοσκοπικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.
Ο Nicholas είναι µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων τoυ Λονδίνου, του National Press
Club Washington DC καθώς και του Overseas Press Club. Πριν δηµιουργήσει το Concordia και ενταχθεί στο
Libra Group, πέρασε αρκετά χρόνια αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία στον κλάδο των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης στα Fox News, British Sky Broadcasting, Bryan Cave LLP, Husch Blackwell Sanders and News
Corporation. Ο Nicholas τελείωσε τη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων Elliott στο Πανεπιστήµιο George Washington.
Μιχάλης Τσαµάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος, Όµιλος ΟΤΕ
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ είναι, από το Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ, κορυφαίου
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, µέλος του Οµίλου Deutsche Telekom.
Υπό τη διοίκησή του, ο Όµιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονοµικά του, δηµιούργησε νέες πηγές εσόδων, και
µετασχηµατίστηκε σε µια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας µε τον πελάτη στο επίκεντρο και την
COSMOTE ως ενιαία εµπορική µάρκα για τα προϊόντα του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και
τηλεόραση. Η υγιής χρηµατοοικονοµική του θέση, επιτρέπει στον Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα
εκτεταµένο, πολυετές, σχέδιο επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών
πληροφορικής και συνδροµητικής τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές της χώρας. Η
στρατηγική του Οµίλου εστιάζει πλέον στον ψηφιακό του µετασχηµατισµό και την προσαρµογή στα
δεδοµένα που δηµιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή.
Από το 2001, ο κ. Τσαµάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των
διεθνών θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος Διοικητικών Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ
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και της COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ΔΣ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη
θέση του Προέδρου του ΔΣ της Telekom Romania Communications. Είναι µέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από τον
Ιούλιο 2016 ενώ από το Νοέµβριο του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφιακής
Οικονοµίας. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθµες
διοικητικές θέσεις στους τοµείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης σε
πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήµιο του New Brunswick του Καναδά.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Υπό την Αιγίδα: Δήµος Αθηναίων
Κορυφαίος Χορηγός: OTE
Παγκόσµιος Χρυσός Χορηγός: EY
Μεγάλοι Χορηγοί: Calamos Investments, Ελληνικά Πετρέλαια & Libra Group
Κύριοι Χορηγοί: Atlantic Bank, Hellas Gold S.A., Metropoulos & Co. & Tickethour Group Ltd.
Χορηγοί: B2KAPITAL, ΔΕΗ Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Δικηγορική Εταιρεία Ποταµίτης Βεκρής,
DECA Investments, McKinsey & Company & ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Χορηγοί Υποστήριξης:First Athens & FrieslandCampina
Διεθνείς Οργανισµοί: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Bank
(EIB), European Investment Fund (EIF) & International Finance Corporation (IFC)
Φορείς Υποστήριξης: Action Finance Initiative (AFI), Concordia Summit, Ελληνική Ένωση Διαµεσολαβητών,
Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας, Ελληνικό Κέντρο
Διαµεσολάβησης & Διαιτησίας, Ελληνογαλλικό Επιµελητήριο, Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής
Διαµεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ), Endeavor Greece, Ένωση Αποφοίτων Αµερικανικών Πανεπιστήµιων, Ένωση
Ναυτιλιακών Οικονοµολόγων Ελλάδος, Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού, Propeller Club,
Ροταριανός Όµιλος Αθηνών, Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη & Σύνδεσµος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Χορηγοί Επικοινωνίας: AllAboutShipping, Building Green Magazine, CNN Greece, COSMOS Hellenic Public
Radio, Εφηµερίς Δηµοπρασιών, Economia, Εθνικός Κήρυκας, epixeiro.gr, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Mignatiou.com και
SKAI

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor
Relations & Financial Communication).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των
Ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αµερικής. Παράλληλα
διοργανώνει ετησίως µία σειρά Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λευκωσία και Σαγκάη που
αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της.
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.
Η Capital Link διοργανώνει δεκατέσσερα Συνέδρια ετησίως, εκ των οποίων τα επτά επικεντρώνονται
στον ναυτιλιακό τοµέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των οικονοµικών,
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επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα µοναδικό συνδυασµό πληροφοριακού
περιεχοµένου, ευκαιριών µάρκετινγκ και δικτύωσης. Η παγκόσµια πλατφόρµα µάρκετινγκ της Capital
Link ενισχύει την προβολή και την εµβέλεια αυτών των Συνεδρίων κατά τη διάρκεια του έτους σε
παγκόσµια κλίµακα, µε διάρκεια πέραν από την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιείται κάθε
εκδήλωση, καθιστώντας τα ένα συνεχές σηµείο αναφοράς για τους συµµετέχοντες στην αγορά.
Οι προσπάθειες της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία
Lloyds’s List, το 2012 και το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance και το 2016 από το περιοδικό
Wealth & Finance. Το 2016, ο κ. Nicolas Bornozis έχει τιµηθεί προσωπικά για τη δέσµευσή του, τη συµβολή
του και τις προσπάθειες του για την προώθηση της Ελλάδας και της Ελληνικής Ναυτιλίας στο
εξωτερικό & στη Διεθνή Επενδυτική Κοινότητα από το Propeller Club και Ελληνο-Αµερικανικό Ινστιτούτο
AHI.
Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωµα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του µέσω του προφίλ
που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουµε ρητά πως δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές οι
οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.
σχόλια
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7ο Ετήσιο Capital Link CSRinGreece Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Newsroom , CNN Greece
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό και στη Σαγκάη)
συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι
συνθήκες βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο
ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό
ενίσχυσης και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών,
προγραµµάτων και επαφών που συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το παρακολουθούν
1,000+ συµµετέχοντες, αποτελεί πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία µεταξύ
εταιρειών, πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
Από την επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις
συγκεκριµένες δράσεις και προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς
και επιφανείς Οµογενείς συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο θα
συµµετάσχουν διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό,
ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν
στην Ελλάδα για να τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες µπορούν και
προσπαθούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την
προσέλκυση επενδύσεων.
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει 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.
Την Εναρκτήρια κύρια οµιλία του Συνεδρίου θα πραγµατοποιήσει η κα Κατερίνα Π. Παναγοπούλου,
Εθνική Πρέσβης της Ελλάδος, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, για τον Αθλητισµό, την Ανοχή και το Ευ
Αγωνίζεσθαι (Fair Play), Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ.
Την απονοµή των βραβείων θα πραγµατοποιήσει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κος Γιώργος Καµίνης, ο
οποίος θα πραγµατοποιήσει σύντοµη παρέµβαση.
Φέτος το Διεθνές Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεµηθεί στον κ.
Nicholas M. Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group, σε
αναγνώριση του σηµαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό
και δηµόσιο τοµέα, µε στόχο το δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.
Το Ελληνικό Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεµηθεί στον κ. Μιχάλη
Τσαµάζ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της εξαιρετικής
συµβολής του Οµίλου ΟΤΕ σε τοµείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης.
Η βιώσιµη ανάπτυξη του Οµίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη
δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου για όλους.
Nicholas M. Logothetis
Συνιδρυτής, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group
O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Libra Group και
Συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Concordia. O Nicholas είναι ένας
επιχειρηµατίας που διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε
το Concordia, µαζί µε τον συνεργάτη του Matthew Swift, µε στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ
πολλών τοµέων, ώστε να αντιµετωπιστούν επαρκώς οι παγκόσµιες προκλήσεις και να συµβάλλει στο
σχεδιασµό ενός καλύτερου, βιώσιµου µέλλοντος. Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσµευσή του
µέσα από συνεργασίες να προσφέρει λύσεις στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα
από τα εξέχοντα διεθνή κέντρα παγκόσµιων συνεργασιών µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριµένου συµβουλίου που
αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τους µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς και τον ακαδηµαϊκό τοµέα. Οι ηγετικές του ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να

http://www.csringreece.gr/404.php
Publication date: 18/05/2017 16:40
Alexa ranking (Greece): 14748
http://www.cnn.gr/oikonomia/epixeiriseis/story/81186/7o-etisio-capital-link-csringr...

δηµιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως φηµισµένο
ηγέτη στο χώρο της δηµιουργίας συνεργασιών.
Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι Διεθνών Συνόδων Κορυφής και
πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, µε επιφανείς οµιλητές από τον δηµόσιο, τον
ιδιωτικό και µη κερδοσκοπικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.
Ο Nicholas είναι µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων τoυ Λονδίνου, του National Press
Club Washington DC καθώς και του Overseas Press Club. Πριν δηµιουργήσει το Concordia και ενταχθεί στο
Libra Group, πέρασε αρκετά χρόνια αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία στον κλάδο των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης στα Fox News, British Sky Broadcasting, Bryan Cave LLP, Husch Blackwell Sanders and News
Corporation. Ο Nicholas τελείωσε τη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων Elliott στο Πανεπιστήµιο George Washington.
Μιχάλης Τσαµάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος, Όµιλος ΟΤΕ
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ είναι, από το Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ, κορυφαίου
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, µέλος του Οµίλου Deutsche Telekom.
Υπό τη διοίκησή του, ο Όµιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονοµικά του, δηµιούργησε νέες πηγές εσόδων, και
µετασχηµατίστηκε σε µια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας µε τον πελάτη στο επίκεντρο και την
COSMOTE ως ενιαία εµπορική µάρκα για τα προϊόντα του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και
τηλεόραση. Η υγιής χρηµατοοικονοµική του θέση, επιτρέπει στον Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα
εκτεταµένο, πολυετές, σχέδιο επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών
πληροφορικής και συνδροµητικής τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές της χώρας. Η
στρατηγική του Οµίλου εστιάζει πλέον στον ψηφιακό του µετασχηµατισµό και την προσαρµογή στα
δεδοµένα που δηµιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή.
Από το 2001, ο κ. Τσαµάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των
διεθνών θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος Διοικητικών Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ
και της COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ΔΣ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη
θέση του Προέδρου του ΔΣ της Telekom Romania Communications. Είναι µέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από τον
Ιούλιο 2016 ενώ από το Νοέµβριο του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφιακής
Οικονοµίας. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθµες
διοικητικές θέσεις στους τοµείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης σε
πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήµιο του New Brunswick του Καναδά.
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7ο Ετήσιο Capital Link CSRinGreece Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό και στη Σαγκάη)
συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι συνθήκες
βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο ευελπιστεί
να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης
και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραµµάτων και
επαφών που συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το παρακολουθούν 1,000+
συµµετέχοντες, αποτελεί πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία µεταξύ εταιρειών,
πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Από την επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις συγκεκριµένες
δράσεις και προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς
Οµογενείς συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο θα συµµετάσχουν
διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα
γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα
για να τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες µπορούν και προσπαθούν να
συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση
επενδύσεων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει 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.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Την Εναρκτήρια κύρια οµιλία του Συνεδρίου θα πραγµατοποιήσει η κα Κατερίνα Π. Παναγοπούλου, Εθνική
Πρέσβης της Ελλάδος, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, για τον Αθλητισµό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι
(Fair Play), Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• " ACT 4 GREECE": ένα καινοτόµο πρόγραµµα για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα

• Η πρόκληση του χρηµατοοικονοµικού αναλφαβητισµού – Προετοιµάζοντας τους νέους για τις προκλήσεις
του αύριο

• Υποστηρίζοντας τους επιχειρηµατίες του αύριο

• Επενδύσεις & δηµιουργία θέσεων εργασίας

• Ελληνικές εταιρείες – Δηµιουργία προοπτικών & ευκαιριών

http://breakingnewslive.net/gr/
Publication date: 18/05/2017 13:38
Alexa ranking (Greece): 42492
http://breakingnewslive.net/gr/news/7o-ethsio-capital-link-csringreece-synedrio-eta...

• Διάθεση κεφαλαίων από διεθνείς οργανισµούς για επενδύσεις στην Ελλάδα

• Ιδιωτικά & επιχειρηµατικά κεφάλαια για επενδύσεις - Βοηθώντας τις Ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό

• Μη εξυπηρετούµενα δάνεια σαν επενδυτική & αναπτυξιακή ευκαιρία

• Επενδυτικές & επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Ελλάδα

• Κοιτώντας την Ελλάδα από νέα οπτική γωνιά

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Την απονοµή των βραβείων θα πραγµατοποιήσει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κος Γιώργος Καµίνης, ο οποίος θα
πραγµατοποιήσει σύντοµη παρέµβαση.

2017 Capital Link CSR Leadership Awards
Φέτος το Διεθνές Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεµηθεί στον κ. Nicholas
M. Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group, σε αναγνώριση του
σηµαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα, µε στόχο το δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.

Το Ελληνικό Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεµηθεί στον κ. Μιχάλη
Τσαµάζ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της εξαιρετικής συµβολής
του Οµίλου ΟΤΕ σε τοµείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιµη
ανάπτυξη του Οµίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη δηµιουργία ενός
καλύτερου κόσµου για όλους.

Nicholas M. Logothetis
Συνιδρυτής, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group
O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Libra Group και Συνιδρυτής
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Concordia. O Nicholas είναι ένας επιχειρηµατίας που
διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε το Concordia, µαζί µε τον
συνεργάτη του Matthew Swift, µε στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ πολλών τοµέων, ώστε να
αντιµετωπιστούν επαρκώς οι παγκόσµιες προκλήσεις και να συµβάλλει στο σχεδιασµό ενός καλύτερου,
βιώσιµου µέλλοντος. Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσµευσή του µέσα από συνεργασίες να
προσφέρει λύσεις στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα από τα εξέχοντα διεθνή
κέντρα παγκόσµιων συνεργασιών µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριµένου συµβουλίου που
αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τους µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς και τον ακαδηµαϊκό τοµέα. Οι ηγετικές του ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να
δηµιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως φηµισµένο
ηγέτη στο χώρο της δηµιουργίας συνεργασιών.
Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι Διεθνών Συνόδων Κορυφής και
πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, µε επιφανείς οµιλητές από τον δηµόσιο, τον
ιδιωτικό και µη κερδοσκοπικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.
Ο Nicholas είναι µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων τoυ Λονδίνου, του National Press Club
Washington DC καθώς και του Overseas Press Club. Πριν δηµιουργήσει το Concordia και ενταχθεί στο Libra
Group, πέρασε αρκετά χρόνια αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία στον κλάδο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
στα Fox News, British Sky Broadcasting, Bryan Cave LLP, Husch Blackwell Sanders and News Corporation. Ο
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Nicholas τελείωσε τη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων Elliott στο Πανεπιστήµιο George Washington.

Μιχάλης Τσαµάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος, Όµιλος ΟΤΕ
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ είναι, από το Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ, κορυφαίου
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, µέλος του Οµίλου Deutsche Telekom.
Υπό τη διοίκησή του, ο Όµιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονοµικά του, δηµιούργησε νέες πηγές εσόδων, και
µετασχηµατίστηκε σε µια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας µε τον πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE
ως ενιαία εµπορική µάρκα για τα προϊόντα του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Η υγιής
χρηµατοοικονοµική του θέση, επιτρέπει στον Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα εκτεταµένο, πολυετές, σχέδιο
επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και συνδροµητικής
τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές της χώρας. Η στρατηγική του Οµίλου εστιάζει πλέον στον
ψηφιακό του µετασχηµατισµό και την προσαρµογή στα δεδοµένα που δηµιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή.
Από το 2001, ο κ. Τσαµάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των διεθνών
θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος Διοικητικών Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της
COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ΔΣ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση του
Προέδρου του ΔΣ της Telekom Romania Communications. Είναι µέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από τον Ιούλιο 2016
ενώ από το Νοέµβριο του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονοµίας. Πριν την
ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις στους τοµείς
του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone
και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήµιο του New Brunswick του Καναδά.
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7ο Ετήσιο Capital Link CSRinGreece Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Επενδύοντας στην ανάπτυξη–Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ»
Για 7η συνεχή χρονιά η Capital Link µε το CSRinGreece διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης «Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017
στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό και στη Σαγκάη)
συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι
συνθήκες βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο
ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό
ενίσχυσης και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών,
προγραµµάτων και επαφών που συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το παρακολουθούν
1,000+ συµµετέχοντες, αποτελεί πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία µεταξύ
εταιρειών, πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Από την επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις
συγκεκριµένες δράσεις και προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς
και επιφανείς Οµογενείς συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο θα
συµµετάσχουν διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό,
ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν
στην Ελλάδα για να τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες µπορούν και
προσπαθούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την
προσέλκυση επενδύσεων.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει 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.
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Την Εναρκτήρια κύρια οµιλία του Συνεδρίου θα πραγµατοποιήσει η κα Κατερίνα Π. Παναγοπούλου,
Εθνική Πρέσβης της Ελλάδος, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, για τον Αθλητισµό, την Ανοχή και το Ευ
Αγωνίζεσθαι (Fair Play), Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
" ACT 4 GREECE": ένα καινοτόµο πρόγραµµα για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα
Η πρόκληση του χρηµατοοικονοµικού αναλφαβητισµού – Προετοιµάζοντας τους νέους
για τις προκλήσεις του αύριο
Υποστηρίζοντας τους επιχειρηµατίες του αύριο
Επενδύσεις & δηµιουργία θέσεων εργασίας
Ελληνικές εταιρείες – Δηµιουργία προοπτικών & ευκαιριών
Διάθεση κεφαλαίων από διεθνείς οργανισµούς για επενδύσεις στην Ελλάδα
Ιδιωτικά & επιχειρηµατικά κεφάλαια για επενδύσεις - Βοηθώντας τις Ελληνικές
εταιρείες στο εξωτερικό
Μη εξυπηρετούµενα δάνεια σαν επενδυτική & αναπτυξιακή ευκαιρία
Επενδυτικές & επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
Κοιτώντας την Ελλάδα από νέα οπτική γωνιά
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
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Την απονοµή των βραβείων θα πραγµατοποιήσει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κος Γιώργος Καµίνης, ο
οποίος θα πραγµατοποιήσει σύντοµη παρέµβαση.
2017 Capital Link CSR Leadership Awards
Φέτος το Διεθνές Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεµηθεί στον κ. Nicholas
M. Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group, σε αναγνώριση του
σηµαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα, µε στόχο το δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.
Το Ελληνικό Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεµηθεί στον κ. Μιχάλη
Τσαµάζ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της εξαιρετικής
συµβολής του Οµίλου ΟΤΕ σε τοµείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης.
Η βιώσιµη ανάπτυξη του Οµίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη
δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου για όλους.
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7ο Ετήσιο Capital Link CSRinGreece Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ»
Για 7η συνεχή χρονιά η Capital Link µε το CSRinGreece διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ»
την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου
Αθηναίων.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό και στη Σαγκάη)
συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
Συνέδριο «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι συνθήκες
βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο ευελπιστεί
να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης
και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραµµάτων και
επαφών που συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το παρακολουθούν 1,000+
συµµετέχοντες, αποτελεί πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία µεταξύ
εταιρειών, πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
Υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας
Από την επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις συγκεκριµένες
δράσεις και προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς
Οµογενείς συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο θα συµµετάσχουν
διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα
γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα
για να τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες µπορούν και προσπαθούν να
συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση
επενδύσεων.
Υποστήριξη της κοινωνίας
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει 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.
Εναρκτήρια κύρια οµιλία
Την Εναρκτήρια κύρια οµιλία του Συνεδρίου θα πραγµατοποιήσει η κα Κατερίνα Π. Παναγοπούλου, Εθνική
Πρέσβης της Ελλάδος, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, για τον Αθλητισµό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι
(Fair Play), Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ.
Θεµατολογία
” ACT 4 GREECE”: ένα καινοτόµο πρόγραµµα για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα
Η πρόκληση του χρηµατοοικονοµικού αναλφαβητισµού – Προετοιµάζοντας τους νέους για τις
προκλήσεις του αύριο
Υποστηρίζοντας τους επιχειρηµατίες του αύριο
Επενδύσεις & δηµιουργία θέσεων εργασίας
Ελληνικές εταιρείες – Δηµιουργία προοπτικών & ευκαιριών
Διάθεση κεφαλαίων από διεθνείς οργανισµούς για επενδύσεις στην Ελλάδα
Ιδιωτικά & επιχειρηµατικά κεφάλαια για επενδύσεις – Βοηθώντας τις Ελληνικές εταιρείες στο
εξωτερικό
Μη εξυπηρετούµενα δάνεια σαν επενδυτική & αναπτυξιακή ευκαιρία
Επενδυτικές & επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
Κοιτώντας την Ελλάδα από νέα οπτική γωνιά
Επίσηµη Τελετή Απονοµής Βραβείων
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Την απονοµή των βραβείων θα πραγµατοποιήσει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κος Γιώργος Καµίνης, ο οποίος θα
πραγµατοποιήσει σύντοµη παρέµβαση.
2017 Capital Link CSR Leadership Awards
Φέτος το Διεθνές Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεµηθεί στον κ. Nicholas
M. Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group, σε αναγνώριση του
σηµαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα, µε στόχο το δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.
Το Ελληνικό Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεµηθεί στον κ. Μιχάλη
Τσαµάζ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της εξαιρετικής συµβολής
του Οµίλου ΟΤΕ σε τοµείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιµη
ανάπτυξη του Οµίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη δηµιουργία ενός
καλύτερου κόσµου για όλους.
Nicholas M. Logothetis
Συνιδρυτής, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group
O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Libra Group και Συνιδρυτής
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Concordia. O Nicholas είναι ένας επιχειρηµατίας που
διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε το Concordia, µαζί µε τον
συνεργάτη του Matthew Swift, µε στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ πολλών τοµέων, ώστε να
αντιµετωπιστούν επαρκώς οι παγκόσµιες προκλήσεις και να συµβάλλει στο σχεδιασµό ενός καλύτερου,
βιώσιµου µέλλοντος. Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσµευσή του µέσα από συνεργασίες να
προσφέρει λύσεις στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα από τα εξέχοντα διεθνή
κέντρα παγκόσµιων συνεργασιών µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριµένου συµβουλίου που
αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τους µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς και τον ακαδηµαϊκό τοµέα. Οι ηγετικές του ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να
δηµιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως φηµισµένο
ηγέτη στο χώρο της δηµιουργίας συνεργασιών.
Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι Διεθνών Συνόδων Κορυφής και
πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, µε επιφανείς οµιλητές από τον δηµόσιο, τον
ιδιωτικό και µη κερδοσκοπικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.
Ο Nicholas είναι µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων τoυ Λονδίνου, του National Press Club
Washington DC καθώς και του Overseas Press Club. Πριν δηµιουργήσει το Concordia και ενταχθεί στο Libra
Group, πέρασε αρκετά χρόνια αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία στον κλάδο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
στα Fox News, British Sky Broadcasting, Bryan Cave LLP, Husch Blackwell Sanders and News Corporation. Ο
Nicholas τελείωσε τη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων Elliott στο Πανεπιστήµιο George Washington.
Μιχάλης Τσαµάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος, Όµιλος ΟΤΕ
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ είναι, από το Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ, κορυφαίου
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, µέλος του Οµίλου Deutsche Telekom.
Υπό τη διοίκησή του, ο Όµιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονοµικά του, δηµιούργησε νέες πηγές εσόδων, και
µετασχηµατίστηκε σε µια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας µε τον πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE
ως ενιαία εµπορική µάρκα για τα προϊόντα του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Η υγιής
χρηµατοοικονοµική του θέση, επιτρέπει στον Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα εκτεταµένο, πολυετές, σχέδιο
επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και συνδροµητικής
τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές της χώρας. Η στρατηγική του Οµίλου εστιάζει πλέον στον
ψηφιακό του µετασχηµατισµό και την προσαρµογή στα δεδοµένα που δηµιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή.
Από το 2001, ο κ. Τσαµάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των διεθνών
θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος Διοικητικών Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της
COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ΔΣ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση του
Προέδρου του ΔΣ της Telekom Romania Communications. Είναι µέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από τον Ιούλιο 2016
ενώ από το Νοέµβριο του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονοµίας. Πριν την
ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις στους τοµείς
του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone
και η Philip Morris.
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και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήµιο του New Brunswick του Καναδά.
Συµµετοχή και υποστήριξη Εταιριών
Υπό την Αιγίδα: Δήµος Αθηναίων
Κορυφαίος Χορηγός: OTE
Παγκόσµιος Χρυσός Χορηγός: EY
Μεγάλοι Χορηγοί: Calamos Investments, Ελληνικά Πετρέλαια & Libra Group
Κύριοι Χορηγοί: Atlantic Bank, Hellas Gold S.A., Metropoulos & Co. & Tickethour Group Ltd.
Χορηγοί: B2KAPITAL, ΔΕΗ Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Δικηγορική Εταιρεία Ποταµίτης Βεκρής,
DECA Investments, McKinsey & Company & ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Χορηγοί Υποστήριξης:First Athens & FrieslandCampina
Διεθνείς Οργανισµοί: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Bank
(EIB), European Investment Fund (EIF) & International Finance Corporation (IFC)
Φορείς Υποστήριξης: Action Finance Initiative (AFI), Concordia Summit, Ελληνική Ένωση Διαµεσολαβητών,
Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας, Ελληνικό Κέντρο
Διαµεσολάβησης & Διαιτησίας, Ελληνογαλλικό Επιµελητήριο, Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής
Διαµεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ), Endeavor Greece, Ένωση Αποφοίτων Αµερικανικών Πανεπιστήµιων, Ένωση
Ναυτιλιακών Οικονοµολόγων Ελλάδος, Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού, Propeller Club,
Ροταριανός Όµιλος Αθηνών, Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη & Σύνδεσµος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Χορηγοί Επικοινωνίας: AllAboutShipping, Building Green Magazine, CNN Greece, COSMOS Hellenic Public Radio,
Εφηµερίς Δηµοπρασιών, Economia, Εθνικός Κήρυκας, epixeiro.gr, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Mignatiou.com και SKAI
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Για 7η συνεχή χρονιά η Capital Link με το CSRinGreece διοργανώ νει το Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής
Κοινω νικής Ευθύνης «Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσω πο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου
2017 στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνώ ν, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίω ν.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της
Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεμεσό και στη Σαγκάη) συνδυάζουν μοναδικές
δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φ ορέω ν
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργηθούν οι συνθήκες
βιώσιμης ανάκαμψης με θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο ευελπιστεί να
προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηματίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και
χρηματοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και επαφών
που συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το παρακολουθούν 1,000+ συμμετέχοντες, αποτελεί
πλατφόρμα κλειδί μέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία μεταξύ εταιρειών, πολιτών και Φ ορέων
στοχεύοντας στο χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Από την επιχειρηματική πλευρά, το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις συγκεκριμένες
δράσεις και προγράμματα που αναλαμβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς
Ομογενείς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν
διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισμοί, επιχειρηματίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα γνωστοί
στους διεθνείς επιχειρηματικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να τον
σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισμοί και οι ομογενείς επιχειρηματίες μπορούν και προσπαθούν να συμβάλλουν
αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από την κοινω νική πλευρά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα
σε πάνω από 100 Φ ΟΡΕΙΣ από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις
πρωτοβουλίες τους µε το δικό τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό.
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Την Εναρκτήρια κύρια οµιλία του Συνεδρίου θα πραγματοποιήσει η κα Κατερίνα Π. Παναγοπούλου, Εθνική
Πρέσβης της Ελλάδος, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι (Fair
Play), Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• " ACT 4 GREECE": ένα καινοτόµο πρόγραµµα για την κοινω νική επιχειρηµατικότητα
• Η πρόκληση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού –Προετοιμάζοντας τους νέους για τις
προκλήσεις του αύριο
• Υποστηρίζοντας τους επιχειρηµατίες του αύριο
• Επενδύσεις & δηµιουργία θέσεω ν εργασίας
• Ελληνικές εταιρείες – Δηµιουργία προοπτικώ ν & ευκαιριώ ν
• Διάθεση κεφαλαίω ν από διεθνείς οργανισµούς για επενδύσεις στην Ελλάδα
• Ιδιω τικά & επιχειρηματικά κεφάλαια για επενδύσεις - Βοηθώ ντας τις Ελληνικές εταιρείες στο
εξω τερικό
• Μη εξυπηρετούµενα δάνεια σαν επενδυτική & αναπτυξιακή ευκαιρία
• Επενδυτικές & επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
• Κοιτώ ντας την Ελλάδα από νέα οπτική γω νιά
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Την απονομή των βραβείων θα πραγματοποιήσει ο Δήµαρχος Αθηναίω ν, κος Γιώ ργος Καμίνης, ο οποίος θα
πραγµατοποιήσει σύντοµη παρέµβαση.
2017 Capital Link CSR Leadership Awards
Φ έτος το Διεθνές Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεμηθεί στον κ. Nicholas M.
Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group, σε αναγνώριση του
σημαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
µε στόχο το δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.
Το Ελληνικό Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεμηθεί στον κ. Μιχάλη Τσαμάζ,
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕως αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του
Ομίλου ΟΤΕ σε τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιμη
ανάπτυξη του Ομίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη δημιουργία ενός
καλύτερου κόσµου για όλους.
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«Επενδύοντας στην ανάπτυξη, το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ» από την Capital Link
Για 7η συνεχή χρονιά η Capital Link µε το CSRinGreece διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης «Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017
στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό και στη Σαγκάη)
συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι συνθήκες
βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο ευελπιστεί
να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης
και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραµµάτων και
επαφών που συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το παρακολουθούν 1,000+
συµµετέχοντες, αποτελεί πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία µεταξύ εταιρειών,
πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Από την επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις συγκεκριµένες
δράσεις και προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς
Οµογενείς συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο θα συµµετάσχουν
διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα
γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα
για να τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες µπορούν και προσπαθούν να
συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση
επενδύσεων.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει 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.
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Την Εναρκτήρια κύρια οµιλία του Συνεδρίου θα πραγµατοποιήσει η κα Κατερίνα Π. Παναγοπούλου, Εθνική
Πρέσβης της Ελλάδος, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, για τον Αθλητισµό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι
(Fair Play), Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Την απονοµή των βραβείων θα πραγµατοποιήσει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κος Γιώργος Καµίνης, ο οποίος θα
πραγµατοποιήσει σύντοµη παρέµβαση.
2017 Capital Link CSR Leadership Awards
Φέτος το Διεθνές Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεµηθεί στον κ. Nicholas
M. Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group, σε αναγνώριση του
σηµαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα, µε στόχο το δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.
Το Ελληνικό Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεµηθεί στον κ. Μιχάλη
Τσαµάζ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της εξαιρετικής συµβολής
του Οµίλου ΟΤΕ σε τοµείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιµη
ανάπτυξη του Οµίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη δηµιουργία ενός
καλύτερου κόσµου για όλους.
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7ο Ετήσιο Capital Link CSRinGreece Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

7ο Ετήσιο Capital Link CSRinGreece Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
Για 7η συνεχή χρονιά η Capital Link µε το CSRinGreece διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης «Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8
Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα
Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό και στη Σαγκάη)
συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι
συνθήκες βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο
ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό
ενίσχυσης και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών,
προγραµµάτων και επαφών που συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το παρακολουθούν
1,000+ συµµετέχοντες, αποτελεί πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία µεταξύ
εταιρειών, πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Από την επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις
συγκεκριµένες δράσεις και προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς
και επιφανείς Οµογενείς συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο θα
συµµετάσχουν διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό,
ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν
στην Ελλάδα για να τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες µπορούν και
προσπαθούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την
προσέλκυση επενδύσεων.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει 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.
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Την Εναρκτήρια κύρια οµιλία του Συνεδρίου θα πραγµατοποιήσει η κα Κατερίνα Π. Παναγοπούλου,
Εθνική Πρέσβης της Ελλάδος, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, για τον Αθλητισµό, την Ανοχή και το Ευ
Αγωνίζεσθαι (Fair Play), Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• " ACT 4 GREECE": ένα καινοτόµο πρόγραµµα για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα
• Η πρόκληση του χρηµατοοικονοµικού αναλφαβητισµού – Προετοιµάζοντας τους νέους για τις
προκλήσεις του αύριο
• Υποστηρίζοντας τους επιχειρηµατίες του αύριο
• Επενδύσεις & δηµιουργία θέσεων εργασίας
• Ελληνικές εταιρείες – Δηµιουργία προοπτικών & ευκαιριών
• Διάθεση κεφαλαίων από διεθνείς οργανισµούς για επενδύσεις στην Ελλάδα
• Ιδιωτικά & επιχειρηµατικά κεφάλαια για επενδύσεις - Βοηθώντας τις Ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό
• Μη εξυπηρετούµενα δάνεια σαν επενδυτική & αναπτυξιακή ευκαιρία
• Επενδυτικές & επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
• Κοιτώντας την Ελλάδα από νέα οπτική γωνιά
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Την απονοµή των βραβείων θα πραγµατοποιήσει ο Δήµαρχος Αθηναίων, κος Γιώργος Καµίνης, ο
οποίος θα πραγµατοποιήσει σύντοµη παρέµβαση.
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08/06/2017 - 7ο Ετήσιο Capital Link CSRinGreece (Αθήνα)
Πέµπτη, 8 Ιούνιος, 2017
7ο Ετήσιο Capital Link CSRinGreece
Αθήνα
Για 7η συνεχή χρονιά η Capital Link µε το CSRinGreece διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης «Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017
στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.
Περισσότερες πληροφορίες: www.epixeiro.gr
Συνέδριο
Ελλάδα
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John Calamos και John Koudounis σε συνέδριο στην Αθήνα

Για 7η χρονιά η Capital Link διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο
ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.
Ανάµεσα στους οµιλητές θα είναι και οι John Calamos, ιδρυτής και πρόεδρος της Calamos Investments και
John Koudounis, διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας. Επισηµαίνεται πως οι John Calamos και John
Koudounis συµµετέχουν στο σχήµα της EXIN Group που ενδιαφέρεται για την αγορά της Εθνικής
Ασφαλιστικής.
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John Calamos και John Koudounis σε συνέδριο στην Αθήνα
Για 7η χρονιά η Capital Link διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης "Επενδύοντας
στην ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ" την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό
την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων. Ανάµεσα στους οµιλητές θα είναι και οι John Calamos, ιδρυτής και
πρόεδρος της Calamos Investments και John Koudounis, διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας. Επισηµαίνεται
πως οι John Calamos και John Koudounis συµµετέχουν στο σχήµα της EXIN Group που ενδιαφέρεται για την
αγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Tromaktiko.org ·

πριν από 9 λεπτά ·
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John Calamos και John Koudounis σε συνέδριο στην Αθήνα

Για 7η χρονιά η Capital Link διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο
ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.
Ανάµεσα στους οµιλητές θα είναι και οι John Calamos, ιδρυτής και πρόεδρος της Calamos Investments και
John Koudounis, διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας. Επισηµαίνεται πως οι John Calamos και John
Koudounis συµµετέχουν στο σχήµα της EXIN Group που ενδιαφέρεται για την αγορά της Εθνικής
Ασφαλιστικής.
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=395142
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Ο John Calamos και ο John Koudounis στο συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα!
Για 7η χρονιά η Capital Link διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο
ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.

Αξίζει να σηµειωθεί πως ανάµεσα στους οµιλητές θα είναι και οι John Calamos, ιδρυτής και πρόεδρος της
Calamos Investments και John Koudounis, διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας. Επισηµαίνεται πως οι John
Calamos και John Koudounis συµµετέχουν στο σχήµα της EXIN Group που ενδιαφέρεται για την αγορά της
Εθνικής Ασφαλιστικής. Ως εκ τούτου οι οµιλίες τους αναµένεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
To συνέδριο ευελπιστεί να προσφέρει στους συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν
πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης
πρωτοβουλιών, προγραµµάτων και επαφών που συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το
παρακολουθούν 1,000+ συµµετέχοντες, αποτελεί πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώνεται η
επικοινωνία µεταξύ εταιρειών, πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων
µεταξύ τους.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (πατήστε εδώ).

Contents
1. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟ ΧΩΝΙ 28/05/2017 page 28

1. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Publication: . . .ΤΟ ΧΩΝΙ
Date: . . . . . . . .28/05/2017 Clipping Date: . . .28/05/2017
Page: . . . . . . . 28

7η συνεχή χρονιά η

Capital Link με το

Για

CSRinGreece διοργανώνει

το ετήσιο συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Επενδύοντας στην ανάπτυξη
Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ την
Πέμπτη 8 Ιουνίου σε κεντρικό
ξενοδοχείο της πρωτεύουσας Με
ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση

Επένδυση
στην ανάπτυξη

συμμετάσχουν διεθνείς φορείς
ευρωπαϊκοί οργανισμοί επιχειρηματίες
και επενδυτές από το

εξωτερικό ιδιαίτερα γνωστοί
στους διεθνείς επιχειρηματικούς

και επενδυτικούς κύκλους οι
οποίοι θα ταξιδέψουν στην
για τον σκοπό αυτό Οι
διεθνείς οργανισμοί και οι ομογενείς
επιχειρηματίες μπορούν
Ελλάδα

7ο Ετήσιο Capital Link CSRinGreece Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

και προσπαθούν να συμβάλλουν
αποτελεσματικά στη διαμόρφωση
θετικής εικόνας για την Ελλάδα
και την προσέλκυση επενδύσεων

εξαιρετικά επιτυχημένων
συνεδρίων η Capital
Link εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια
τη διοργάνωση μιας σειράς
ετήσιων συνεδρίων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο
την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη
όπου έχει γραφεία Το Συνέδριο
όπως και όλα τα Συνέδρια της
Capital Link συνδυάζει μοναδικές
επενδυτικών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

δυνατότητες πληροφόρησης
τεχνογνωσίας και δικτύωσης
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΟΝ

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου σε κεντρικό ξενοδοχείο
της πρωτεύουσας θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο
συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που
διοργανώνει η Capital Link με το CSRinGreece

Η Επένδυση στην Ανάπτυξη

είναι

πλέον αποτελεσματικός
τρόπος για να δημιουργηθούν οι
συνθήκες βιώσιμης ανάκαμψης
με θετική επίδραση στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο Το ετήσιο
ευελπιστεί να προσφέρει
στους συνέδρους και ιδιαίτερα
τους νέους επιχειρηματίες έναν
πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και
χρηματοδότησης των προτάσεών
τους καθώς και παρουσίασης
ο

συνέδριο

Από την κοινωνική πλευρά
ειδικά διαμορφωμένο χώρο
το συνέδριο θα δώσει τη δυνατότητα
σε πάνω από 100 φορείς
από όλη την Ελλάδα να παρουσιάσουν
το έργο τις δραστηριότητες
και τις πρωτοβουλίες τους
με το δικό τους ενημερωτικό
στο ευρύ κοινό
Στο πλαίσιο του συνεδρίου
θα δοθούν και βραβεία Το
Βραβείο 2017 CAPITAL
σε

υλικό

Ελληνικό

LINK

πρωτοβουλιών προγραμμάτων
και επαφών που συμβάλλουν σε
αυτή την κατεύθυνση Παραδοσιακά
το παρακολουθούν τουλάχιστον
1.000 συμμετέχοντες ενώ
αποτελεί πλατφόρμα-κλειδί μέσω
της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία
μεταξύ εταιρειών πολιτών

και φορέων στοχεύοντας στο κτίσιμο
αποτελεσματικών σχέσεων
μεταξύ τους

υποστηριξη

της επιχειρηματικότητας
Από την επιχειρηματική
πλευρά το συνέδριο αποσκοπεί

να αναδείξει και να προβάλει
τις συγκεκριμένες δράσεις και
προγράμματα που αναλαμβάνουν
οι ελληνικές και οι διεθνείς
εταιρείες καθώς και
ομογενείς συμβάλλοντας
στην αντιμετώπιση αυτών των
προκλήσεων Στο συνέδριο θα
επιφανείς

CSR LEADERSHIP
AWARD θα απονεμηθεί στον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
του Ομίλου ΟΤΕ Μιχάλη
Τσαμήζ ως αναγνώριση της
εξαιρετικής συμβολής του Ομίλου
ΟΤΕ σε τομείς του περιβάλλοντος

της κοινωνίας και της
εταιρικής διακυβέρνησης
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to Ελληνικό Βραβείο
Το Διεθνές
2017 Capital Link CSR Leadership Award

Capital Link

W

ατούς

κ

Nicholas M Logothetis

Συνιδρυτή Concordia Summit
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group

κ

Μιχάλη Τσαμάζ

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Όμιλος ΟΤΕ

7o Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-TO ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ
Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 Αθήνα Hilton Hotel
10:3ΟΠΜ-7:00ΜΜ
Είοοδος ελεύθερη

Υπό την

Αιγίδα
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΤΗΣ ΕΚΕ
Το 7ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΟΠΟ
υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στο Hilton Athens Hotel

βα

ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
ΣΥΝΕΔΡΙΟ Επένδυση στην Ανάπτυξη
Η Επένδυση στην Ανάπτυξη είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργηθούν οι συνθήκες βιώσιμης ανάκαμψης με
ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους
θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο Το Ετήσιο Συνέδριο
των προτάσεων τους καθώς και παρουσίασης
νέους επιχειρηματίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και χρηματοδότησης
το παρακολουθούν 1,000
πρωτοβουλιών προγραμμάτων και επαφών που συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση Παραδοσιακά
επικοινωνία μεταξύ εταιρειών πολιτών και Φορέων
συμμετέχοντες αποτελεί πλατφόρμα κλειδί μέσω της οποίας γεφυρώνεται η
στοχεύοντας στο χτίσιμο αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ τους
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
και προγράμματα που
Από την επιχειρηματική πλευρά το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις συγκεκριμένες δράσεις
αυτών των προκλήσεων Στο
αναλαμβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς Ομογενείς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση
και επενδυτές από το εξωτερικό ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς
Συνέδριο θα συμμετάσχουν διεθνείς φορείς ευρωπαϊκοί οργανισμοί επιχειρηματίες
Ελλάδα για τον σκοπό αυτό Οι διεθνείς οργανισμοί και οι ομογενείς
επιχειρηματικούς και επενδυτικούς κύκλους οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην
Ελλάδα και την προσέλκυση
επιχειρηματίες μπορούν και προσπαθούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην διαμόρφωση θετικής εικόνας για την
επενδύσεων
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
σε πάνω από 1 00 Φορείς από όλη την
Από την κοινωνική πλευρά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα
υλικό στο ευρύ κοινό Είναι ιδιαίτερα
Ελλάδα να παρουσιάσουν το έργο τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό
Link η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της
των
Capital
το
της
ότι
Συνεδρίων
προφίλ
διεθνοποιημένο
με
σημαντικό
Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Το Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι Εθνικό Κεφάλαιο
• ACT 4 GREECE ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
• Η πρόκληση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού Προετοιμάζοντας τους νέους
• Υποστηρίζοντας τους επιχειρηματίες του αύριο

για τις προκλήσεις του αύριο

Επενδύσεις δημιουργία θέσεων εργασίας
Ελληνικές εταιρείες Δημιουργία προοπτικών ευκαιριών
• Διάθεση κεφαλαίων από διεθνείς οργανισμούς για επενδύσεις στην Ελλάδα
• Ιδιωτικά
επιχειρηματικά κεφάλαια για επενδύσεις Βοηθώντας τις Ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό
• Μη εξυπηρετούμενα δάνεια σαν επενδυτική
αναπτυξιακή ευκαιρία
• Επενδυτικές επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
• Κοιτώντας την Ελλάδα από νέα οπτική γωνιά
•

Τα θέματα αυτά θα καλύψουν διακεκριμένοι ομιλητές ενδεικτικά αναφέροντας

IFC Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων EIF
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης Ανάπτυξης EBRD Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης
Atlantic Bank της NY ΕΥ Apollo Management International
Πειραιώς
Επενδύσεων
Ελλάδος
Τράπεζα
της
Εθνική
Τράπεζα
Τράπεζα
Ευρωπαϊκή
Company Calamos Investments OTE ΕΛΠΕ ΔΕΗ Hellas Gold S.A
LLP BlackRock B2 KAPITAL Potamitis Vekris Pillarstone McKinsey
Partners Law Firm
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ DEÇA Investments Global Finance Partners Tickethour International FIRST ATHENS A S Papadimitriou
Shearman Sterling London LLP και πολλοί άλλοι
2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARDS

Capital Link CSR Leadership Award δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική και μία Διεθνή προσωπικότητα/εταιρεία για την κοινωνική τους
του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως
προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και
To

2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD θα απονεμηθεί στον κ Nicholas M Logothetis Συνιδρυτή
Concordia Summit Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group σε αναγνώριση του σημαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή
που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο βιώσιμο μέλλον
ηγέτες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με στόχο το δημιουργικό διάλογο
και Διευθύνοντα
Το Ελληνικό Βραβείο 2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD θα απονεμηθεί στον κ Μιχάλη Τσαμάζ Πρόεδρο
ΟΤΕ σε τομείς του περιβάλλοντος της κοινωνίας και της εταιρικής
Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του Ομίλου
Φέτος το Διεθνές Βραβείο

και τις δράσεις του στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου
διακυβέρνησης Η βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική
για όλους
ϋ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν με επιθυμητή την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 610 98 00 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

http://csnngreece.gr/forum/2016/register.php
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Το Διεθνές

7°

Ετήσιο Capital Link

CSR

Forum

το Ελληνικό Βραβείο

Υπό ιην Αιγίδα

2017 Capital Link CSR Leadership Award
στους
κ

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
TO ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ EKE
Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

Nicholas M Logothetis

Συνιόρυτή Concordia Summit
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group

Αθήνα

Hilton Hotel

κ

Μιχάλη Τσαμάζ

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ομιλος ΟΤΕ

7ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ
Ίέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στο Hilton Athens Hotel υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων
Γο

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

θα πραγματοποιηθεί την

ΥΝΕΔΡΙΟ Επένδυση στην Ανάπτυξη
ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Επένδυση στην Ανάπτυξη είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργηθούν οι συνθήκες βιώσιμης ανάκαμψης με θετική
ιπίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο Το Ετήσιο Συνέδριο ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους
ττιχειρηματίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και χρηματοδότησης των προτάσεων τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών
τρογραμμάτων και επαφών που συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση Παραδοσιακά το παρακολουθούν 1 000 συμμετέχοντες αποτελεί
τλατφόρμα κλειδί μέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία μεταξύ εταιρειών πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιμο
ιποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ τους
Η

ΓΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
πό την επιχειρηματική πλευρά το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα που
ιναλαμβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς Ομογενείς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων Στο
ίυνέδριο θα συμμετάσχουν διεθνείς ρορείς ευρωπαϊκοί οργανισμοί επιχειρηματίες και επενδυτές από το εξωτερικό ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς
πιχειρηματικούς και επενδυτικούς κύκλους οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για τον σκοπό αυτό Οι διεθνείς οργανισμοί και οι ομογενείς
πιχειρηματίες μπορούν και προσπαθούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην διαμόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση
πενδύσεων
ΓΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ττό την κοινωνική πλευρά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100
Φορείς από όλη την
Ελλάδα να παρουσιάσουν το έργο τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό Είναι ιδιαίτερα
ημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της
Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό

5ΕΜΑΤΟΛΟΠΑ
Το Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι Εθνικό Κεφάλαιο
ACT 4 GREECE ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Η πρόκληση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού Προετοιμάζοντας τους νέους για τις προκλήσεις του αύριο

Υποστηρίζοντας τους επιχειρηματίες του αύριο
Επενδύσεις δημιουργία θέσεων εργασίας
Ελληνικές εταιρείες Δημιουργία προοπτικών ευκαιριών
Διάθεση κεφαλαίων από διεθνείς οργανισμούς για επενδύσεις στην Ελλάδα
Ιδιωτικά επιχειρηματικά κεφάλαια για επενδύσεις Βοηθώντας τις Ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια σαν επενδυτική αναπτυξιακή ευκαιρία
Επενδυτικές επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
Κοιτώντας την Ελλάδα από νέα οπτική γωνιά

ά θέματα αυτά θα καλύψουν διακεκριμένοι ομιλητές ενδεικτικά αναφέροντας

ίυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
Ανάπτυξης EBRD Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης IFC Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων EIF
ίυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Τράπεζα Πειραιώς Atlantic Bank της NY ΕΥ Apollo Management International LLP
HackRock B2 KAPITAL Potamitis Vekris Pillarstone McKinsey
Company Calamos Investments ΟΤΕ ΕΛΠΕ ΔΕΗ Hellas Gold S.A
ΙΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ DEÇA Investments Global Finance Partners Tickethour International FIRST ATHENS A S Papadimitriou
Partners Law Firm
hearman Sterling London LLP και πολλοί άλλοι
017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARDS
Capital Link CSR Leadership Award δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική και μία Διεθνή προσωπικότητα/εταιρεία για την κοινωνική τους προσφορά
αι για την εξαιρετική συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως
ο

2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD θα απονεμηθεί στον κ Nicholas Μ Logothetis Συνιδρυτή
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group σε αναγνώριση του σημαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή

έτος το Διεθνές Βραβείο

oncordla Summit

γέτες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με στόχο το δημιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο βιώσιμο μέλλον
ο Ελληνικό Βραβείο 2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD θα απονεμηθεί στον κ Μιχάλη
Τσαμάζ Πρόεδρο και Διευθύνοντα
ύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του Ομίλου ΟΤΕ σε τομείς του περιβάλλοντος της κοινωνίας και της εταιρικής
ιακυβέρνησης Η βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου
ια όλους
ΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ην απονομή των βραβείων θα πραγματοποιήσει ο

Η

Δήμαρχος Αθηναίων κος Γιώργος Καμίνης μετά από σύντομη ομιλία του

παρακολούθηση είναι δωρεάν με απαραίτητη την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής Ώρες διεξαγωγής 10 30-19 00
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 610 98 00 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

http://csringreece.gr/forum/2017/register.php

Keco
ΕΞ3 nomia

http://www.nextdeal.gr/
Publication date: 02/06/2017 09:47
Alexa ranking (Greece): 1551
http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B...

Δείτε το πρόγραµµα του συνεδρίου της Capital Link µε θέµα «Επενδύοντας στην
ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ»!
Το 7ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε θέµα: «Επενδύοντας στην ανάπτυξη
– Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ» διοργανώνει την ερχοµένη Πέµπτη 8 Ιουνίου στο ξενοδοχείο
HILTON Αθηνών, η Capital Link υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων. Το nextdeal.gr είναι χορηγός
επικοινωνίας του συνεδρίου.

Θέµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θα καλύψουν διακεκριµένοι οµιλητές, ενδεικτικά αναφέροντας:
Calamos Investments, EXIN GROUP, AIG ,ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Hellas Gold S.A., ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, DECA
Investments, Global Finance Partners, Tickethour International, FIRST ATHENS, A.S. Papadimitriou & Partners Law
Firm, Shearman & Sterling (London) LLP, EY, Apollo Management International LLP, BlackRock, B2 KAPITAL,
Potamitis Vekris, Pillarstone, McKinsey & Company, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης
(EBRD), Διεθνή Οργανισµό Χρηµατοδότησης (IFC), Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF), Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Atlantic Bank της ΝΥ, κυρία
Κατερίνα Παναγοπούλου, καθηγητής Ν. Φιλίππας και πολλοί άλλοι.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι συνθήκες
βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο ευελπιστεί
να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης
και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραµµάτων και
επαφών που συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το παρακολουθούν 1,000+
συµµετέχοντες, αποτελεί πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία µεταξύ εταιρειών,
πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
Υποστήριξη της Επιχειρηµατικότητας
Από την επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις συγκεκριµένες
δράσεις και προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς
Οµογενείς συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο θα συµµετάσχουν
διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα
γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα
για να τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες µπορούν και προσπαθούν να
συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση
επενδύσεων.
Υποστήριξη της Κοινωνίας
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει 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.
- Δείτε εδώ αναλυτικά τις ώρες και τα θέµατα παρεµβάσεων.
- Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (πατήστε εδώ).
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ο Ετήσιο

Συνέδριο

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ»

Για 7η συνεχή χρονιά η Capital Link µε το CSRinGreece διοργανώνει το
Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Επενδύοντας στην
ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο
ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών
Συνεδρίων, η Capital Link εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς
Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη
Νέα Υόρκη όπου έχει γραφεία. Το Συνέδριο, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital
Link (στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεµεσό και στη Σαγκάη)
συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να
δηµιουργηθούν οι συνθήκες βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και
ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και
χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών,
προγραµµάτων και επαφών που συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά
το παρακολουθούν 1,000+ συµµετέχοντες, αποτελεί πλατφόρµα κλειδί µέσω της
οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία µεταξύ εταιρειών, πολιτών και Φορέων στοχεύοντας
στο χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Από την επιχειρηµατική πλευρά, αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις
συγκεκριµένες δράσεις και προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς
εταιρίες καθώς και επιφανείς Οµογενείς συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των
προκλήσεων. Στο Συνέδριο θα συµµετάσχουν διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισµοί,
επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς
επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για
τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες µπορούν και
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επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς
επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για
τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες µπορούν και
προσπαθούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής εικόνας για την
Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και
πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν
το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους µε το δικό τους ενηµερωτικό
υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των
Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης
και της Ελληνικής Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι εθνικό κεφάλαιο
” ACT 4 GREECE”: ένα καινοτόµο πρόγραµµα για την κοινωνική
επιχειρηµατικότητα
Η πρόκληση του χρηµατοοικονοµικού αναλφαβητισµού – Προετοιµάζοντας
τους νέους για τις προκλήσεις του αύριο
Υποστηρίζοντας τους επιχειρηµατίες του αύριο
Επενδύσεις & δηµιουργία θέσεων εργασίας
Ελληνικές εταιρείες – ∆ηµιουργία προοπτικών & ευκαιριών
∆ιάθεση κεφαλαίων από διεθνείς οργανισµούς για επενδύσεις στην Ελλάδα
Ιδιωτικά & επιχειρηµατικά κεφάλαια για επενδύσεις – Βοηθώντας τις
Ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό
Μη εξυπηρετούµενα δάνεια σαν επενδυτική & αναπτυξιακή ευκαιρία
Επενδυτικές & επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
Κοιτώντας την Ελλάδα από νέα οπτική γωνιά
Τα θέµατα αυτά θα καλύψουν διακεκριµένοι οµιλητές, ενδεικτικά αναφέροντας:
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD), ∆ιεθνή Οργανισµό
Χρηµατοδότησης (IFC), Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF), Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Atlantic Bank της ΝΥ,
EY, Apollo Management International LLP, BlackRock, B2 KAPITAL, Potamitis Vekris,
Pillarstone, McKinsey & Company, Calamos Investments, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ∆ΕΗ, Hellas Gold
S.A., ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, DECA Investments, Global Finance Partners, Tickethour
International, FIRST ATHENS, A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Shearman &
Sterling (London) LLP και πολλοί άλλοι.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Την απονοµή των βραβείων θα πραγµατοποιήσει ο ∆ήµαρχος Αθηναίων, κος
Γιώργος Καµίνης, µετά από σύντοµη οµιλία του.
2017 Capital Link CSR Leadership Awards
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική και µία
∆ιεθνή προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την
εξαιρετική συµβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού
παγκοσµίως.
Φέτος το ∆ιεθνές Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα
απονεµηθεί στον κ. Nicholas M. Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit &
Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ Libra Group, σε αναγνώριση του σηµαντικού έργου της
Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα,
µε στόχο το δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.
Το Ελληνικό Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα
απονεµηθεί στον κ. Μιχάλη Τσαµάζ, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του
Οµίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της εξαιρετικής συµβολής του Οµίλου ΟΤΕ σε τοµείς του
περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιµη ανάπτυξη
του Οµίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη
δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου για όλους.
Nicholas M. Logothetis
Συνιδρυτής, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ Libra Group
O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο Libra
Group και Συνιδρυτής και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Concordia. O
Nicholas είναι ένας επιχειρηµατίας που διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και
τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε το Concordia, µαζί µε τον συνεργάτη του Matthew Swift,
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Group και Συνιδρυτής και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Concordia. O
Nicholas είναι ένας επιχειρηµατίας που διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και
τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε το Concordia, µαζί µε τον συνεργάτη του Matthew Swift,
µε στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ πολλών τοµέων, ώστε να
αντιµετωπιστούν επαρκώς οι παγκόσµιες προκλήσεις και να συµβάλλει στο σχεδιασµό
ενός καλύτερου, βιώσιµου µέλλοντος. Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσµευσή
του µέσα από συνεργασίες να προσφέρει λύσεις στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν
το Concordia ως ένα από τα εξέχοντα διεθνή κέντρα παγκόσµιων συνεργασιών µεταξύ
ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.
Ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριµένου
συµβουλίου που αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις,
τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και τον ακαδηµαϊκό τοµέα. Οι ηγετικές του
ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να δηµιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες
ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως φηµισµένο ηγέτη στο χώρο της
δηµιουργίας συνεργασιών.
Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι ∆ιεθνών Συνόδων
Κορυφής και πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, µε επιφανείς
οµιλητές από τον δηµόσιο, τον ιδιωτικό και µη κερδοσκοπικό τοµέα,
συµπεριλαµβανοµένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.
Ο Nicholas είναι µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου ∆ιεθνών Υποθέσεων τoυ Λονδίνου,
του National Press Club Washington DC καθώς και του Overseas Press Club. Πριν
δηµιουργήσει το Concordia και ενταχθεί στο Libra Group, πέρασε αρκετά χρόνια
αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία στον κλάδο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στα Fox
News, British Sky Broadcasting, Bryan Cave LLP, Husch Blackwell Sanders and News
Corporation. Ο Nicholas τελείωσε τη Σχολή ∆ιεθνών Υποθέσεων Elliott στο
Πανεπιστήµιο George Washington. Μιχάλης Τσαµάζ
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Όµιλος ΟΤΕ
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ είναι, από το Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ,
κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, µέλος του
Οµίλου Deutsche Telekom.
Υπό τη διοίκησή του, ο Όµιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονοµικά του, δηµιούργησε νέες
πηγές εσόδων, και µετασχηµατίστηκε σε µια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας µε τον
πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE ως ενιαία εµπορική µάρκα για τα προϊόντα του
Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Η υγιής χρηµατοοικονοµική του
θέση, επιτρέπει στον Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα εκτεταµένο, πολυετές, σχέδιο
επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και
συνδροµητικής τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές της χώρας. Η στρατηγική
του Οµίλου εστιάζει πλέον στον ψηφιακό του µετασχηµατισµό και την προσαρµογή
στα δεδοµένα που δηµιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή.
Από το 2001, ο κ. Τσαµάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την
πορεία των διεθνών θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος ∆ιοικητικών
Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ∆Σ
της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση του Προέδρου του ∆Σ της
Telekom Romania Communications. Είναι µέλος του ∆.Σ. του ΣΕΒ από τον Ιούλιο 2016
ενώ από το Νοέµβριο του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφιακής
Οικονοµίας. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει διαδοχικά
υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις στους τοµείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά
και Γενικής ∆ιεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήµιο του New
Brunswick του Καναδά.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Υπό την Αιγίδα: ∆ήµος Αθηναίων
Κορυφαίος Χορηγός: OTE
Παγκόσµιος Χρυσός Χορηγός: EY
Μεγάλοι Χορηγοί: Calamos Investments, Ελληνικά Πετρέλαια & Libra Group
Κύριοι Χορηγοί: Atlantic Bank, Hellas Gold S.A., Metropoulos & Co. & Tickethour
Group Ltd.
Χορηγοί: B2KAPITAL, ∆ΕΗ Α.Ε., ∆ικηγορική Εταιρεία Ποταµίτης Βεκρής, DECA
Investments, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, McKinsey & Company & ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Χορηγοί Υποστήριξης:First Athens & FrieslandCampina
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Investments, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, McKinsey & Company & ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Χορηγοί Υποστήριξης:First Athens & FrieslandCampina
∆ιεθνείς Οργανισµοί: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),
European Investment Bank (EIB), European Investment Fund (EIF) & International
Finance Corporation (IFC)
Φορείς Υποστήριξης: Action Finance Initiative (AFI), Concordia Summit, Ελληνική
Ένωση ∆ιαµεσολαβητών, Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, Ελληνικό Βραβείο
Επιχειρηµατικότητας, Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης & ∆ιαιτησίας, Ελληνογαλλικό
Επιµελητήριο, Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής ∆ιαµεσολάβησης (ΕλλΚΕ∆), Endeavor
Greece, Ένωση Αποφοίτων Αµερικανικών Πανεπιστήµιων, Ένωση Ναυτιλιακών
Οικονοµολόγων Ελλάδος, Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού, Propeller
Club, Ροταριανός Όµιλος Αθηνών, Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Συµβούλιο
ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη & Σύνδεσµος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Χορηγοί Επικοινωνίας: AllAboutShipping, Building Green Magazine, CNN Greece,
COSMOS Hellenic Public Radio, Εφηµερίς ∆ηµοπρασιών, Economia, Εθνικός Κήρυκας,
epixeiro.gr, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Mignatiou.com, ΣΚΑΙ & Skywalke
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η
Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων
και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την
πλειονότητα των Ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης,
Αγγλίας και Αµερικής. Παράλληλα διοργανώνει ετησίως µία σειρά Συνεδρίων στη Νέα
Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λευκωσία και Σαγκάη που αφορούν στους κύριους τοµείς
δραστηριότητάς της.
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.
Η Capital Link διοργανώνει δεκατέσσερα Συνέδρια ετησίως, εκ των οποίων τα επτά
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τοµέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την
ελίτ των οικονοµικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα
µοναδικό συνδυασµό πληροφοριακού περιεχοµένου, ευκαιριών µάρκετινγκ και
δικτύωσης. Η παγκόσµια πλατφόρµα µάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή
και την εµβέλεια αυτών των Συνεδρίων κατά τη διάρκεια του έτους σε παγκόσµια
κλίµακα, µε διάρκεια πέραν από την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιείται κάθε
εκδήλωση, καθιστώντας τα ένα συνεχές σηµείο αναφοράς για τους συµµετέχοντες στην
αγορά.
Οι προσπάθειες της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά
Ναυτιλιακά Βραβεία Lloyds’s List, το 2012 και το 2013 από το περιοδικό
InterContinental Finance και το 2016 από το περιοδικό Wealth & Finance. Το 2016, ο κ.
Nicolas Bornozis έχει τιµηθεί προσωπικά για τη δέσµευσή του, τη συµβολή του και τις
προσπάθειες του για την προώθηση της Ελλάδας και της Ελληνικής Ναυτιλίας στο
εξωτερικό & στη ∆ιεθνή Επενδυτική Κοινότητα από το Propeller Club και ΕλληνοΑµερικανικό Ινστιτούτο AHI.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε:
Κυρία Όλγα Μπορνόζη – obornozi@capitallink.com
Κυρία Μαίρα Κίτωβα – marketing@capitallink.com
Τηλ. Επικοινωνίας +30 210 6109 800
www.csringreece.gr/forum/2017
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Το Διεθνές
to Ελληνικά Βραβείο
2017 Capital Link CSR Leadership Award

στους

κ

Nicholas M Logothetis

Συνιδρυτή Concordia Summit
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group

κ

Μιχάλη Τσαμάζ

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ομιλος ΟΤΕ

7ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-TO ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ
Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

Αθήνα Hilton Hotel
10:30ΠΜ-7:00ΜΜ
Είσοδος ελεύθερη

Υπό την Αινίδα
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Το 7ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στο Hilton Athens Hotel υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων

θα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Επένδυση στην Ανάπτυξη
Επένδυση στην Ανάπτυξη είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργηθούν οι συνθήκες βιώσιμης ανάκαμψης με
στο
κοινωνικό
σύνολο
Το Ετήσιο Συνέδριο ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους
θετική επίδραση
ευρύτερο
νέους επιχειρηματίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και χρηματοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης
πρωτοβουλιών προγραμμάτων και επαφών που συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση Παραδοσιακά το παρακολουθούν 1,000
συμμετέχοντες αποτελεί πλατφόρμα κλειδί μέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία μεταξύ εταιρειών πολιτών και Φορέων
στοχεύοντας στο χτίσιμο αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ τους
Η

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Από την επιχειρηματική πλευρά το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα που
αναλαμβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς Ομογενείς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων Στο
Συνέδριο θα συμμετάσχουν διεθνείς φορείς ευρωπαϊκοί οργανισμοί επιχειρηματίες και επενδυτές από το εξωτερικό ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς
επιχειρηματικούς και επενδυτικούς κύκλους οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για τον σκοπό αυτό Οι διεθνείς οργανισμοί και οι ομογενείς
επιχειρηματίες μπορούν και προσπαθούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην διαμόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση
επενδύσεων
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από την κοινωνική πλευρά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς από όλη την
Ελλάδα να παρουσιάσουν το έργο τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικά υλικό στο ευρύ κοινό Είναι
ιδιαίτερα
σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της
και
του
επενδυτικού
κοινού
στο
Ελληνικής Ομογένειας
εξωτερικό

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Το Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι Εθνικό
Κεφάλαιο
• ACT 4 GREECE ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την
κοινωνική επιχειρηματικότητα
• Η πρόκληση του χρηματοοικονομικού
αναλφαβητισμού Προετοιμάζοντας τους νέους για τις προκλήσεις του αύριο

• Υποστηρίζοντας τους επιχειρηματίες του αύριο
• Επενδύσεις
δημιουργία θέσεων εργασίας
• Ελληνικές
εταιρείες Δημιουργία προοπτικών ευκαιριών
•
Διάθεση κεφαλαίων από διεθνείς οργανισμούς για επενδύσεις στην Ελλάδα
• Ιδιωτικά
επιχειρηματικά κεφάλαια για επενδύσεις Βοηθώντας τις Ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό
• Μη εξυπηρετούμενα δάνεια σαν
επενδυτική αναπτυξιακή ευκαιρία
• Επενδυτικές επιχειρηματικές
ευκαιρίες στην Ελλάδα
• Κοιτώντας την Ελλάδα από νέα οπτική
γωνιά

Τα θέματα αυτά θα καλύψουν διακεκριμένοι ομιλητές ενδεικτικά αναφέροντας
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης Ανάπτυξης EBRD Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης IFC Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων EIF
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Τράπεζα Πειραιώς Atlantic Bank της NY ΕΥ Apollo Management International
LLP BlackRock B2 KAPITAL Potamitis Vekris Pillarstone McKinsey
Company Calamos Investments ΟΤΕ ΕΛΠΕ ΔΕΗ Hellas Gold S.A
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ DEÇA Investments Global Finance Partners Tickethour International FIRST ATHENS A S Papadimitriou Partners Law Firm
Shearman Sterling London LLP και πολλοί άλλοι

2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARDS
Capital Link CSR Leadership Award δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική και μία Διεθνή προσωπικότητα/εταιρεία για την κοινωνική τους
προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως
To

2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD θα απονεμηθεί στον κ Nicholas M Logothetis Συνιδρυτή
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group σε αναγνώριση του σημαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή
από
τον
ιδιωτικό
και
ηγέτες
δημόσιο τομέα με στόχο το δημιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο βιώσιμο μέλλον
Το Ελληνικό Βραβείο 2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD θα απονεμηθεί στον κ Μιχάλη
Τσαμάζ Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του Ομίλου ΟΤΕ σε τομείς του περιβάλλοντος της κοινωνίας και της εταιρικής
διακυβέρνησης Η βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου
για όλους

Φέτος το Διεθνές Βραβείο

Concordia Summit

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
παρακολούθηση είναι δωρεάν με επιθυμητή την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 610 98 00 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
Η

http://csrlngreece.gr/forum/2016/ragister.php
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Το Διεθνές & το Ελληνικό Βραβείο
«2017 Capital Link CSR Leadership Award»

Capital Link

οτους

κ. Nicholas M. Logothetis
Συνιδρυτή, Concordia Summit &
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group
&

κ. Μιχάλη Τσαμάζ

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ομιλος ΟΤΕ

7ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-TO ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ»
Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2017 - Αθήνα, Hilton Hotel
10:30ΠΜ-7:00ΜΜ
Είσοδος eAsufofH]

Υπό την Αιγίδα
ΔΗΜΟΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Το 7ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital link "ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΧΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ", ·ο πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
8 Ιουνίου 2017 στο Hilton Athena Notai trtro την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη* είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργηθούν οι συνθήκες βιώσιμης ανάκαμψης με θετική επίδραση
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νιους επιχειρηματίες έναν
πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και χρηματοδότησης των προτάσεων τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και επαφών που
συμβάλλουν σι αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά ίο παρακολουθούν 1,000+ συμμετέχοντες, αποτελεί πλατφόρμα κλειδί μέσω της οποίας
γεφυρώνεται η επικοινωνία μεταξά εταιρειών, πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιμο αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ τους.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!
Από την BjBMflMMÜ fAmpO. το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα ττου αναλαμβάνουν οι Ελληνικές
και οι διεθνείς εταιρίες κα*ώς κοι επιφανείς Ομογενείς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο θο συμμετάσχουν διεθνείς φορείς,
ευρωπαϊκοί οργανισμοί, επιχειρηματίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηματικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα
ταξιδέψουν στην Ελλΰδο για τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισμό! και οι ομογενείς επιχειρηματίες μπορούν και προσπαθούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
διαμόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να
παρουσιάσουν το έργο. τις δραοιηριότητις και τις πρωτοβουλίες τους με το Οικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με το
διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού
κοινού στο εξωτερικό.

ΟΕΜΑΤΟΛΟΠΑ
Το Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι Εθνικά Κεφάλαιο
4 GREECE": ένα καινοτόμο πρόγραμμα νιο την κοινωνική επιχειρηματικότητα
• Η πρόκληση του χρηματοοικονομικό* αναλφαβητισμού - Προετοιμάζοντας τους νέους νια τις προκλήσεις του αύριο
•

• ■ ACT
•

•
•
•

•

•
•
•

Υποστηρίζοντας τους επιχειρηματίες του αύριο
Επενδύσεις a δημιουργία θέσεων εργασίας
Ελληνικές εταιρείες - Δημιουργία προοπτικών Α ευκαιριών
Διάθεση κεφαλαίων από διεθνείς οργανισμούς για επενδύσεις στην Ελλάδα
ιδιωτικά Α επιχειρηματικά κεφάλαια για επενδύσεις · Βοηθώντας τις Ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια σαν επενδυτική Α αναπτυξιακή ευκαιρία
Επενδυτικές Α επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
Κοιτώντας την Ελλάδα από νέα οπτική γωνιά

Τα θέματα αυτά θα καλύψουν διακεκριμένοι ομιλητές, ενδεικτικά αναφέροντας:
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης Α Ανάπτυξης (ESROJ. Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC), Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF). Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς. Atlantic Bar* της NY, ΕΥ, Apollo Matiaoemerit international LLP, BlackRock, B2 KAPITAL, Potamitii
Vehr», PHiaratona, McKineey & Company, Calamo* invoitmanta. ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ. Hollas Gold S.A., ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΙ, OECA investments. Global Finance Partner*.
Tksketbour International, FIRST ATHENS, A S. Pepadimrtrtou A Partner» Law Firm. Shearman α SterUnc (London) LLP και πολλοί άλλοι
201 7 CAPITAL

UNK CSR LEADERSHIP AWARDS

To tCapttel Una CSR Leaclerehlp Award* δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική και μία Διεθνή προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και γιο την
εξαιρετική ουμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως

Φέτος το Διεθνές Spaßtk) «2017 CAPITAL UNK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεμηθεί στον κ, Nlcholaa Μ. Loaothett«, Συνιθρυτή, Concordia Summit A
Εκτελεστικά Μέλος ΔΙ Libra Group σε αναγνώριση του σημαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικά και δημόσιο τομία,
με στόχο το δημιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον
Το Ελληνικό βραβείο «3017 CAPITAL UNK CSR LEADERSHIP AWARD, θα απονεμηθεί στον κ, Μιχάλη Τσαμάζ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου
Ore ως αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του Ομίλου ΟΤΕ σε τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιμη ανάπτυξη του
Ομίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική κ» τις δράσεις του στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Την απονομή των βραβείων θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, κος Γιώργος Καμίνης. μετο από σύντομη ομιλία του
Η παρακολούθηση flvai δΰίρεαν μ{ ίτττθιιμηιη την ηλεκτρονική δήλωοη συμμετοχή
Για περισοόιερες πληροφορίες καλέσπ στο 210 610 98 00 ή επισκεφτείτε την κποσιλίοο:

hlip:ttctfingr*BC« gr;fofumfZ0T6fr»giKtir.php

» Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Την Πέμπτη το Capital Link CSR Forum 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Συνέδριο Capital
link Επενδύοντας
στην ανατττυξη
Link διοργανώνει αύριο στο
ξενοδοχείο Hilton το 7ο ετήσιο
ΕΚΕ με θέμα Επενδύοντας
στην ανάπτυξη το νέο πρόσωπο
της ΕΚΕ Το συνέδριο θα κλείσει
με την απονομή από τον δήμαρχο
Αθηναίων Γιώργο Καμίνη του α
βραβείου 2017 Capital Link
Csr Leadership Award στον κ Μιχάλη
Τσαμάζ πρόεδρο CEO του
ομίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της
εξαιρετικής συμβολής του ομίλου
σε τομείς του περιβάλλοντος της
κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης
και β Διεθνούς Βραβείου
2017 Capital Link Csr Leadership
Award στον κ Νικόλας Λογοθέτη
συνιδρυτή και εκτελεστικό μέλ05
του Libra Group σε αναγνώριση
του σημαντικού έργου της Concordia
να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες
από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
με στόχο τον δημιουργικό διάλογο
που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο
βιώσιμο μέλλον
Η Capital

συνέδριο

ελληνικού
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Τζον Κάλαµος: Θέλουµε να γίνουµε καταλύτες για την ανάπτυξη
Θέλουµε να γίνουµε καταλύτης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Το µήνυµα αυτό έστειλε ο
Eλληνοαµερικάνος επενδυτής Τζον Κάλαµος από το βήµα του συνεδρίου Capital Link CSR in
Greece, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις µε πιο γοργό
ρυθµό για να καταστεί περισσότερο ελκυστική για τους ξένους επενδυτές.
Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Calamos Investments που διεκδικεί την Εθνική Ασφαλιστική σηµείωσε ότι
τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει µικρά βήµατα προς την σωστή κατεύθυνση και εµφανίστηκε αισιόδοξος
για την πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση. Ο κ. Κάλαµος στάθηκε ιδιαίτερα στο ασφυκτικό
ρυθµιστικό πλαίσιο που υπάρχει σήµερα στη χώρα, σηµειώνοντας την ανάγκη να γίνει πιο ευέλικτο και
λειτουργικό.
Υπογράµµισε ακόµα ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι σηµαντικό καθώς υπάρχουν
ευκαιρίες στην ελληνική αγορά τη δεδοµένη στιγµή και πρόσθεσε ότι αν βελτιωθεί το επιχειρηµατικό κλίµα
µπορούν να έρθουν και άλλοι επενδυτές.
«Δεν είναι µυστικό ότι έρχοµαι σταθερά στην Ελλάδα όλα τα τελευταία χρόνια αναζητώντας ευκαιρίες σε
διάφορους τοµείς», είπε από την πλευρά του ο διευθύνων σύµβουλος της Calamos, Τζον Κουδούνης.
Παράλληλα, ανέφερε πως ο όµιλος έχει ήδη τοποθετηθεί στην ελληνική ασφαλιστική αγορά συµµετέχοντας
από πέρσι στην AIG Greece.
Απαντώντας στην ερώτηση γιατί επέλεξε ο όµιλος να τοποθετηθεί στην Ελλάδα τώρα ο ελληνοαµερικάνος
µάνατζερ τόνισε ότι υπάρχει πρόοδος σε ότι αφορά την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και της
σταθερότητας και εκτίµησε ότι η ελληνική οικονοµία είναι πολύ κοντά στην ανάκαµψη της.
Ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε και ο Ματ
Φέρφιλντ ιδρύτης και συνδιευθύνων σύµβουλος της Exin Partners, που συµµετέχει στο σχήµα για την
Εθνική Ασφαλιστική µε την Calamos Investments. Όπως είπε ο ίδιος υπάρχει καλή συνεργασία µε την
ελληνική κυβέρνηση, η οποία «ακούει τους ξένους επενδυτές και προσπαθεί να βοηθήσει όπου µπορεί».
«To κλίµα έχει αλλάξει και είναι θετικό. Η Ελλάδα έχει µπει στο µικροσκόπιο των ξένων επενδυτών»,
σηµείωσε ο κ. Παύλος Κανελλόπουλος της AIG Greece επισηµαίνοντας ωστόσο ότι αυτός δεν σηµαίνει ότι
δεν υπάρχει ακόµα προβληµατισµός και επιφυλακτικότητα. «Η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι είναι ένα
ασφαλές λιµάνι. Αυτό επιζητούν και οι επενδυτές».
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[MonoNews]: John Calamos: «Θέλουµε να γίνουµε καταλύτης για την ανάκαµψη
της οικονοµίας»
Ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές και την πορεία ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε
για µια ακόµη φορά ο Ελληνοαµερικανός µεγαλοεπενδυτής John Calamos, ο οποίος απέκτησε την Εθνική
Ασφαλιστική.
Μιλώντας από το βήµα του 7ου συνεδρίου Capital Link CSR in Greece, ο κ. Calamos ανέφερε ότι η Ελλάδα
µπορεί να εξέλθει της κρίσης και παράλληλα να παρουσιάσει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης τα επόµενα
χρόνια.
Υπογράµµισε ακόµη ότι το τελευταίο διάστηµα έχουν γίνει µικρά βήµατα προς την σωστή κατεύθυνση,
ωστόσο στάθηκε στην ανάγκη να προχωρήσουν ταχύτερα οι µεταρρυθµίσεις, προκειµένου η ελληνική να
καταστεί περισσότερο ελκυστική για τους ξένους επενδυτές.
Ειδική µνεία έκανε στο ρυθµιστικό πλαίσιο, το οποίο όπως είπε καθηλώνει την επιχειρηµατικότητα και
αποτρέπει τις νέες επενδύσεις.
Ο κ. Calamos κατέστησε σαφές πως η απόφασή του να επενδύσει στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στην
Εθνική Ασφαλιστική δεν είναι ούτε συγκυριακή ούτε τυχαία.
«Θέλουµε να γίνουµε καταλύτης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε
χαρακτηριστικά δίνοντας το περίγραµµα των στόχων του.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο CEO της Calamos Investments, John Koudounis, ο οποίος δεν
έκρυψε το ενδιαφέρον του οµίλου και για άλλους τοµείς της οικονοµίας.
«Δεν είναι µυστικό ότι έρχοµαι σταθερά στην Ελλάδα όλα τα τελευταία χρόνια αναζητώντας
ευκαιρίες σε διάφορους τοµείς», είπε και τόνισε πως η Calamos Investments έχει ήδη τοποθετηθεί στην
ελληνική ασφαλιστική αγορά συµµετέχοντας από πέρσι στην AIG Greece.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: MONONEWS
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John Calamos: «Θέλουµε να γίνουµε καταλύτης για την ανάκαµψη της
οικονοµίας»
By Γιώργος Μανέττας Ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές και την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας εμφανίστηκε
για μια ακόμη φορά ο Ελληνοαμερικανός μεγαλοεπενδυτήςJohn Calamos, ο οποίος απέκτησε την Εθνική
Ασφαλιστική.
Μιλώντας από το βήμα του 7ου συνεδρίου Capital Link CSR in Greece, ο κ. Calamos ανέφερε ότι η Ελλάδα
μπορεί να εξέλθει της κρίσης και παράλληλα να παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα
χρόνια.
Υπογράμμισε ακόμη ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει μικρά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση,
ωστόσο στάθηκε στην ανάγκη να προχωρήσουν ταχύτερα οι μεταρρυθμίσεις, προκειμένου η ελληνική να
καταστεί περισσότερο ελκυστική για τους ξένους επενδυτές.
Ειδική μνεία έκανε στο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο όπως είπε καθηλώνει την επιχειρηματικότητα και
αποτρέπει τις νέες επενδύσεις.
Ο κ. Calamos κατέστησε σαφές πως η απόφασή του να επενδύσει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην
Εθνική Ασφαλιστική δεν είναι ούτε συγκυριακή ούτε τυχαία.
«Θέλουµε να γίνουµε καταλύτης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας» σημείωσε χαρακτηριστικά
δίνοντας το περίγραµµα των στόχων του.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο CEO της Calamos Investments, John Koudounis, ο οποίος δεν
έκρυψε το ενδιαφέρον του οµίλου και για άλλους τοµείς της οικονοµίας.
«Δεν είναι μυστικό ότι έρχομαι σταθερά στην Ελλάδα όλα τα τελευταία χρόνια αναζητώντας ευκαιρίες
σε διάφορους τομείς», είπε και τόνισε πως η Calamos Investments έχει ήδη τοποθετηθεί στην ελληνική
ασφαλιστική αγορά συµµετέχοντας από πέρσι στην AIG Greece.
Σχολίασε ακόμη ότι η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να σταθεροποιείται και φαίνεται η εμπιστοσύνη να
επιστρέφει, ενώ εκτίµησε ότι η ελληνική οικονοµία είναι πολύ κοντά στην ανάκαµψη της.
Ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εμφανίστηκε και ο Ματ Φέρφιλντ
ιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της Exin Partners, που συμμετέχει στο σχήμα για την Εθνική
Ασφαλιστική µε την Calamos Investments.
Όπως είπε υπάρχει καλή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία «ακούει τους ξένους επενδυτές
και προσπαθεί να βοηθήσει όπου µπορεί».
«To κλίμα έχει αλλάξει και είναι θετικό. Η Ελλάδα έχει μπει στο μικροσκόπιο των ξένων επενδυτών»,
σημείωσε ο κ. Παύλος Κανελλόπουλος της AIG Greece επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτός δεν σημαίνει ότι
δεν υπάρχει ακόμα προβληματισμός και επιφυλακτικότητα. «Η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι είναι ένα
ασφαλές λιµάνι. Αυτό επιζητούν και οι επενδυτές».
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Τζον Κάλαµος: Θέλουµε να γίνουµε καταλύτες για την ανάπτυξη
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Κώστας Κετσιετζής
Θέλουµε να γίνουµε καταλύτης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Το µήνυµα αυτό έστειλε ο
Eλληνοαµερικάνος επενδυτής Τζον Κάλαµος από το βήµα του συνεδρίου Capital Link CSR in Greece,
τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις µε πιο γοργό ρυθµό
για να καταστεί περισσότερο ελκυστική για τους ξένους επενδυτές.
Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Calamos Investments που διεκδικεί την Εθνική Ασφαλιστική σηµείωσε ότι
τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει µικρά βήµατα προς την σωστή κατεύθυνση και εµφανίστηκε αισιόδοξος
για την πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση. Ο κ. Κάλαµος στάθηκε ιδιαίτερα στο ασφυκτικό
ρυθµιστικό πλαίσιο που υπάρχει σήµερα στη χώρα, σηµειώνοντας την ανάγκη να γίνει πιο ευέλικτο και
λειτουργικό.
Υπογράµµισε ακόµα ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι σηµαντικό καθώς υπάρχουν
ευκαιρίες στην ελληνική αγορά τη δεδοµένη στιγµή και πρόσθεσε ότι αν βελτιωθεί το επιχειρηµατικό κλίµα
µπορούν να έρθουν και άλλοι επενδυτές.
«Δεν είναι µυστικό ότι έρχοµαι σταθερά στην Ελλάδα όλα τα τελευταία χρόνια αναζητώντας ευκαιρίες σε
διάφορους τοµείς», είπε από την πλευρά του ο διευθύνων σύµβουλος της Calamos, Τζον Κουδούνης.
Παράλληλα, ανέφερε πως ο όµιλος έχει ήδη τοποθετηθεί στην ελληνική ασφαλιστική αγορά συµµετέχοντας
από πέρσι στην AIG Greece.
Απαντώντας στην ερώτηση γιατί επέλεξε ο όµιλος να τοποθετηθεί στην Ελλάδα τώρα ο ελληνοαµερικάνος
µάνατζερ τόνισε ότι υπάρχει πρόοδος σε ότι αφορά την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και της
σταθερότητας και εκτίµησε ότι η ελληνική οικονοµία είναι πολύ κοντά στην ανάκαµψη της.
Ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε και ο Ματ Φέρφιλντ
ιδρύτης και συνδιευθύνων σύµβουλος της Exin Partners, που συµµετέχει στο σχήµα για την Εθνική
Ασφαλιστική µε την Calamos Investments. Όπως είπε ο ίδιος υπάρχει καλή συνεργασία µε την ελληνική
κυβέρνηση, η οποία «ακούει τους ξένους επενδυτές και προσπαθεί να βοηθήσει όπου µπορεί».
«To κλίµα έχει αλλάξει και είναι θετικό. Η Ελλάδα έχει µπει στο µικροσκόπιο των ξένων επενδυτών»,
σηµείωσε ο κ. Παύλος Κανελλόπουλος της AIG Greece επισηµαίνοντας ωστόσο ότι αυτός δεν σηµαίνει ότι
δεν υπάρχει ακόµα προβληµατισµός και επιφυλακτικότητα. «Η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι είναι ένα
ασφαλές λιµάνι. Αυτό επιζητούν και οι επενδυτές».
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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H ηγεσία της κοινοπραξίας που περιµένει να αναλάβει την Εθνική
Ασφαλιστική στο συνέδριο της Capital Link!
H ηγεσία της κοινοπραξίας J. Calamos – Exin Group που περιµένει να αναλάβει την Εθνική
Ασφαλιστική έδωσε το παρόν στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της
Capital Link µε θέµα: «Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ».

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα, ο οποίος µίλησε στο συνέδριο, η
κοινοπραξία έχει κάνει µια µεγάλη προσπάθεια και έχει καταθέσει µια µεγάλη προσφορά για την εξαγορά
της Εθνικής Ασφαλιστικής δείχνοντας µεγάλη εµπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστηµα της χώρας.
Στη φωτογραφία από αριστερά οι κ.κ. John Calamos, John Koudounis, Matt Fairfield και Παύλος
Κανελλόπουλος
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Σήµερα το συνέδριο της Capital Link «Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο
πρόσωπο της ΕΚΕ» µε χορηγό επικοινωνίας το nextdeal.gr!
Σήµερα πραγµατοποιείται το 7ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε θέµα:
«Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», που διοργανώνει η Capital Link
υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων. Το nextdeal.gr είναι χορηγός επικοινωνίας του
συνεδρίου.

Θέµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θα καλύψουν διακεκριµένοι οµιλητές, ενδεικτικά αναφέροντας:
Calamos Investments, EXIN GROUP, AIG ,ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Hellas Gold S.A., ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, DECA
Investments, Global Finance Partners, Tickethour International, FIRST ATHENS, A.S. Papadimitriou & Partners Law
Firm, Shearman & Sterling (London) LLP, EY, Apollo Management International LLP, BlackRock, B2 KAPITAL,
Potamitis Vekris, Pillarstone, McKinsey & Company, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης
(EBRD), Διεθνή Οργανισµό Χρηµατοδότησης (IFC), Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF), Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Atlantic Bank της ΝΥ, κυρία
Κατερίνα Παναγοπούλου, καθηγητής Ν. Φιλίππας και πολλοί άλλοι.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι συνθήκες
βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο ευελπιστεί
να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης
και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραµµάτων και
επαφών που συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το παρακολουθούν 1,000+
συµµετέχοντες, αποτελεί πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία µεταξύ εταιρειών,
πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
Υποστήριξη της Επιχειρηµατικότητας
Από την επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις συγκεκριµένες
δράσεις και προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς
Οµογενείς συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο θα συµµετάσχουν
διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα
γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα
για να τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες µπορούν και προσπαθούν να
συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση
επενδύσεων.
Υποστήριξη της Κοινωνίας
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει 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.
- Δείτε εδώ αναλυτικά τις ώρες και τα θέµατα παρεµβάσεων.
- Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (πατήστε εδώ).

http://www.nextdeal.gr/
Publication date: 08/06/2017 09:24
Alexa ranking (Greece): 1551
http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B...

http://www.nextdeal.gr/
Publication date: 08/06/2017 09:24
Alexa ranking (Greece): 1551
http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B...

http://www.nextdeal.gr/
Publication date: 08/06/2017 09:24
Alexa ranking (Greece): 1551
http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B...

http://www.nextdeal.gr/
Publication date: 08/06/2017 09:24
Alexa ranking (Greece): 1551
http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B...

http://www.nextdeal.gr/
Publication date: 08/06/2017 09:24
Alexa ranking (Greece): 1551
http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B...

Corporate Social Responsibility Conference in Athens a Success | Gre...
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The 7th Annual Capital Link Corporate Social Responsibility Conference held in Athens on Thursday
gathered an esteemed crowd of about a 1,000 attendees. The conference was entitled “Investing in

Development — The New Face of CSR” and was held at the Athens Hilton Hotel.
This year’s conference focused on the importance of investing in development, not only as a form of
Corporate Social Responsibility but also as a way for Greek businesses to leave the economic crisis

behind and, by extension, helping the country’s economy recover from the slump.
During the event Capital Link honored Nicholas Loggothetis, Co-founder and Chairman of Concordia
and Michael Tsamaz, Chairman and CEO of OTE.
The conference offered participants, and especially young entrepreneurs, a practical guide to get aid
and finance their proposals, as well as presenting initiatives, programs and contacts that contribute to
this. This year, the conference offered a platform through which communication between companies,

individuals and stakeholders has been bridged, creating effective relationships between them.
9/6/17, 1:18 µ.µ.
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The Capital Link conference brought together government officials, representatives of local government,

Greek and multinational company executives and investors currently active in Greece.

Among the participants were Deputy Minister of Economy and Development Stergios Pitsiorlas, Athens

Mayor Giorgos Kaminis, representatives of National Bank of Greece and Piraeus Bank, senior
representatives of European and International Organizations such as the European Investment Bank,
International Finance Corporation (IFC), European Bank for Reconstruction and Development, Atlantic
Bank of N.Y., Ernst & Young, McKinsey & Company, Greece’s Public Power Corporation and Hellenic

Petroleum, American investors Nicholas Logothetis, John Calamos, John Koudounis, Dean
Metropoulos, Matt Fairfield of the EXIN Group, Pavlos Kanellopoulos of AIG, Backrock, Hellas Gold

S.A., Papastratos S.A., ICAP Group and others.
The conference had two sides: The business side and the social side. In the first, specific actions and

programs undertaken by Greek and international companies were highlighted. International
organizations and expatriate entrepreneurs have contributed effectively to a positive image for Greece

and attracting investments.
From the social point of view, in a specially designed area, the conference allowed the opportunity for
about 100 organizations from all over Greece to present their work, activities and initiatives. This gave

them visibility to companies abroad as well as to Diaspora Greeks.
Capital Link started the Annual CSR conferences seven years ago in cities such as New York, London

and Singapore.

9/6/17, 1:18 µ.µ.
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Οµιλία του δηµάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καµίνη στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στο ρόλο των πόλεων στη διεθνή συγκυρία, αναφέρθηκε ο δήµαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος
Καµίνης, µιλώντας στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε θέµα :
«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ», που διοργάνωσε το Capital Link
CSRinGreece.
«Οι πόλεις σήµερα παίζουν ενεργό ρόλο ως µοχλοί ανάπτυξης, αναζητώντας «έξυπνους», καινοτόµους
τρόπους για τη αντιµετώπιση των σύγχρονων προβληµάτων», δήλωσε ο κ. Καµίνης, αναφέροντας τους
χειρισµούς του δήµου Αθηναίων στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης του προσφυγικού, σε
συνδυασµό µε το σχεδιασµό στρατηγικών για την αναβάθµιση της πρωτεύουσας.
«Σήµερα µε περηφάνια µπορούµε να πούµε ότι η Αθήνα είναι µια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που και όρθια
έµεινε στην κρίση και απέκτησε δυναµική, ενέργεια και προοπτική. Για να είµαστε αποτελεσµατικοί, γίναµε
πολυεπίπεδοι. Επενδύουµε στα στρατηγικά µας πλεονεκτήµατα, όπως είναι ο τουρισµός και ο πολιτισµός και στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία» τόνισε ο δήµαρχος Αθηναίων και
σηµείωσε: «Αφουγκραζόµαστε όλο και περισσότερο την Κοινωνία των Πολιτών, διευρύνουµε τις
συνεργασίες µας µε δηµόσιους οργανισµούς, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα.
Διαβουλευόµαστε µε όσους ζουν, δηµιουργούν και εργάζονται στην πόλη και αναζητούµε πόρους για να
µπορέσουµε να διαχειριστούµε τις ανάγκες τους και να δώσουµε λύσεις».
Τέλος ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης αναφέρθηκε στην πολιτικό σχεδιασµό και τη στρατηγική του
δήµου Αθηναίων , δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη δικτύων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών, µε όραµα όπως είπε, την αναβάθµιση της συµµετοχής της Αθήνας σε ευρωπαϊκά δίκτυα και
προγράµµατα.
Ηµεροµηνία:
Παρ, 09/06/2017 - 18:50
Από: Δήµος Αθηναίων
Μοιραστείτε το στο Facebook Μοιραστείτε το στο Twitter Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ENA KI ENA news Αττική
Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο,
όλο τον χρόνο.
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Στον Μ. Τσαµάζ το ελληνικό βραβείο Capital Link CSR Leadership Awards
Με µοναδική επιτυχία και συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα, την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017, το 7o
Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα, µε θέµα: «Επενδύοντας στην
Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ» υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων, ολοκλήρωσε τις εργασίες του
µε την απονοµή του Διεθνούς & Ελληνικού «Capital Link CSR Leadership Awards» στους κκ. Μιχάλη Τσαµάζ
Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο Οµίλου OTE και Nicholas M. Logothetis Συνιδρυτή, Concordia Summit &
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική και Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε µε οµιλία του Δηµάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καµίνη. O κ. Γιώργος
Καµίνης στην οµιλία του τόνισε: «Οι πόλεις σήµερα παίζουν ενεργό ρόλο ως µοχλοί ανάπτυξης,
αναζητώντας «έξυπνους», καινοτόµους τρόπους για τη αντιµετώπιση των σύγχρονων προβληµάτων»,
δήλωσε ο κ. Καµίνης, αναφέροντας τους χειρισµούς του δήµου Αθηναίων στην αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης του προσφυγικού, σε συνδυασµό µε το σχεδιασµό στρατηγικών για την αναβάθµιση
της πρωτεύουσας.
«Σήµερα µε περηφάνια µπορούµε να πούµε ότι η Αθήνα είναι µια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που και όρθια
έµεινε στην κρίση και απέκτησε δυναµική, ενέργεια και προοπτική. Για να είµαστε αποτελεσµατικοί, γίναµε
πολυεπίπεδοι. Επενδύουµε στα στρατηγικά µας πλεονεκτήµατα, όπως είναι ο τουρισµός και ο πολιτισµός και στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία» τόνισε ο δήµαρχος Αθηναίων και σηµείωσε:
«Αφουγκραζόµαστε όλο και περισσότερο την Κοινωνία των Πολιτών, διευρύνουµε τις συνεργασίες µας µε
δηµόσιους οργανισµούς, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα. Διαβουλευόµαστε µε όσους
ζουν, δηµιουργούν και εργάζονται στην πόλη και αναζητούµε πόρους για να µπορέσουµε να
διαχειριστούµε τις ανάγκες τους και να δώσουµε λύσεις».
Τέλος ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης αναφέρθηκε στην πολιτικό σχεδιασµό και τη στρατηγική του
δήµου Αθηναίων , δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη δικτύων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών, µε όραµα όπως είπε, την αναβάθµιση της συµµετοχής της Αθήνας σε ευρωπαϊκά δίκτυα και
προγράµµατα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόµενους στους οποίους
απονεµήθηκαν τα βραβεία από τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη, στο πλαίσιο τιµητικής τελετής.
Ελληνικό Βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award"
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου OTE, παρέλαβε το βραβείο
από τον κ. Γιώργο Καµίνη, Δήµαρχο Αθηναίων ως αναγνώριση της εξαιρετικής συµβολής του Οµίλου στους
τοµείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιµη ανάπτυξη του
Οµίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη δηµιουργία ενός καλύτερου
κόσµου για όλους.
Παραλαµβάνοντας το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award», ο κ. Τσαµάζ, σηµείωσε: «Με όχηµα
την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει όραµα να
κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα
µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία, την κοινωνία, το
περιβάλλον.
Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του µέλλοντος, να αναπτύσσεις
καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο
έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις
τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να
αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής
ηγεσίας».
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ είναι, από το Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ, κορυφαίου
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, µέλος του Οµίλου Deutsche Telekom.
Υπό τη διοίκησή του, ο Όµιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονοµικά του, δηµιούργησε νέες πηγές εσόδων, και
µετασχηµατίστηκε σε µια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας µε τον πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE
ως ενιαία εµπορική µάρκα για τα προϊόντα του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση.
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Η υγιής χρηµατοοικονοµική του θέση, επιτρέπει στον Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα εκτεταµένο, πολυετές,
σχέδιο επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και
συνδροµητικής τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές της χώρας. Η στρατηγική του Οµίλου εστιάζει
πλέον στον ψηφιακό του µετασχηµατισµό και την προσαρµογή στα δεδοµένα που δηµιουργεί η νέα ψηφιακή
εποχή.
Από το 2001, ο κ. Τσαµάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των διεθνών
θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος Διοικητικών Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της
COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ΔΣ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση του
Προέδρου του ΔΣ της Telekom Romania Communications.
Είναι µέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από τον Ιούλιο 2016 ενώ από το Νοέµβριο του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής
της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονοµίας. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει διαδοχικά
υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις στους τοµείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής
Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris.
Διεθνές Βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award"
Ο κ. Nicholas M. Logothetis, Συνιδρυτής, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group,
έλαβε το βραβείο από το Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη, σε αναγνώριση του σηµαντικού έργου της
Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, µε στόχο το
δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.
O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Libra Group και Συνιδρυτής
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Concordia. O Nicholas είναι ένας επιχειρηµατίας που
διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε το Concordia, µαζί µε τον
συνεργάτη του Matthew Swift, µε στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ πολλών τοµέων, ώστε να
αντιµετωπιστούν επαρκώς οι παγκόσµιες προκλήσεις και να συµβάλλει στο σχεδιασµό ενός καλύτερου,
βιώσιµου µέλλοντος.
Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσµευσή του µέσα από συνεργασίες να προσφέρει λύσεις στις
διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα από τα εξέχοντα διεθνή κέντρα παγκόσµιων
συνεργασιών µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριµένου συµβουλίου που
αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τους µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς και τον ακαδηµαϊκό τοµέα.
Οι ηγετικές του ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να δηµιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες
ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως φηµισµένο ηγέτη στο χώρο της δηµιουργίας
συνεργασιών.
Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι Διεθνών Συνόδων Κορυφής και
πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, µε επιφανείς οµιλητές από τον δηµόσιο, τον
ιδιωτικό και µη κερδοσκοπικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.
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Τιµητικές διακρίσεις στους Μιχάλη Τσαµάζ και Nicholas M. Logothetis στο
συνέδριο της Capital Link
Με µοναδική επιτυχία και συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα, την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017,
το 7o Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα, µε θέµα:
«Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ» (δείτε εδώ) υπό την Αιγίδα του
Δήµου Αθηναίων, ολοκλήρωσε τις εργασίες του µε την απονοµή του Διεθνούς & Ελληνικού
«Capital Link CSR Leadership Awards» στους κκ. Μιχάλη Τσαµάζ Πρόεδρο & Διευθύνοντα
Σύµβουλο Οµίλου OTE και Nicholas M. Logothetis Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό
Μέλος ΔΣ Libra Group.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική και Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε µε οµιλία του Δηµάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καµίνη. O κ. Γιώργος
Καµίνης στην οµιλία του τόνισε:
«Οι πόλεις σήµερα παίζουν ενεργό ρόλο ως µοχλοί ανάπτυξης, αναζητώντας «έξυπνους», καινοτόµους
τρόπους για τη αντιµετώπιση των σύγχρονων προβληµάτων», δήλωσε ο κ. Καµίνης, αναφέροντας τους
χειρισµούς του δήµου Αθηναίων στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης του προσφυγικού, σε
συνδυασµό µε το σχεδιασµό στρατηγικών για την αναβάθµιση της πρωτεύουσας.
«Σήµερα µε περηφάνια µπορούµε να πούµε ότι η Αθήνα είναι µια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που και όρθια
έµεινε στην κρίση και απέκτησε δυναµική, ενέργεια και προοπτική. Για να είµαστε αποτελεσµατικοί, γίναµε
πολυεπίπεδοι. Επενδύουµε στα στρατηγικά µας πλεονεκτήµατα, όπως είναι ο τουρισµός και ο πολιτισµός και στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία» τόνισε ο δήµαρχος Αθηναίων και σηµείωσε:
«Αφουγκραζόµαστε όλο και περισσότερο την Κοινωνία των Πολιτών, διευρύνουµε τις συνεργασίες µας µε
δηµόσιους οργανισµούς, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα. Διαβουλευόµαστε µε όσους
ζουν, δηµιουργούν και εργάζονται στην πόλη και αναζητούµε πόρους για να µπορέσουµε να
διαχειριστούµε τις ανάγκες τους και να δώσουµε λύσεις».
Τέλος ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης αναφέρθηκε στην πολιτικό σχεδιασµό και τη στρατηγική του
δήµου Αθηναίων, δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη δικτύων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών, µε όραµα όπως είπε, την αναβάθµιση της συµµετοχής της Αθήνας σε ευρωπαϊκά δίκτυα και
προγράµµατα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόµενους στους οποίους
απονεµήθηκαν τα βραβεία από τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη, στο πλαίσιο τιµητικής τελετής.
Ελληνικό Βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award"
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου OTE, παρέλαβε το βραβείο από τον
κ. Γιώργο Καµίνη, Δήµαρχο Αθηναίων ως αναγνώριση της εξαιρετικής συµβολής του Οµίλου στους τοµείς
του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιµη ανάπτυξη του Οµίλου ΟΤΕ
είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου για
όλους.
Παραλαµβάνοντας το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award», ο κ. Τσαµάζ, σηµείωσε:
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ είναι, από το Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ, κορυφαίου
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, µέλος του Οµίλου Deutsche Telekom.
Υπό τη διοίκησή του, ο Όµιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονοµικά του, δηµιούργησε νέες πηγές εσόδων, και
µετασχηµατίστηκε σε µια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας µε τον πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE
ως ενιαία εµπορική µάρκα για τα προϊόντα του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Η υγιής
χρηµατοοικονοµική του θέση, επιτρέπει στον Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα εκτεταµένο, πολυετές, σχέδιο
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χρηµατοοικονοµική του θέση, επιτρέπει στον Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα εκτεταµένο, πολυετές, σχέδιο
επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και συνδροµητικής
τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές της χώρας. Η στρατηγική του Οµίλου εστιάζει πλέον στον
ψηφιακό του µετασχηµατισµό και την προσαρµογή στα δεδοµένα που δηµιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή.
Από το 2001, ο κ. Τσαµάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των διεθνών
θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος Διοικητικών Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της
COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ΔΣ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση του
Προέδρου του ΔΣ της Telekom Romania Communications. Είναι µέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από τον Ιούλιο 2016
ενώ από το Νοέµβριο του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονοµίας. Πριν την
ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις στους τοµείς
του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone
και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήµιο του New Brunswick του Καναδά.
Διεθνές Βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award"
Ο κ. Nicholas M. Logothetis, Συνιδρυτής, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group, έλαβε το
βραβείο από το Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη, σε αναγνώριση του σηµαντικού έργου της Concordia
να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, µε στόχο το δηµιουργικό
διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.
O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Libra Group και Συνιδρυτής
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Concordia. O Nicholas είναι ένας επιχειρηµατίας που
διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε το Concordia, µαζί µε τον
συνεργάτη του Matthew Swift, µε στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ πολλών τοµέων, ώστε να
αντιµετωπιστούν επαρκώς οι παγκόσµιες προκλήσεις και να συµβάλλει στο σχεδιασµό ενός καλύτερου,
βιώσιµου µέλλοντος. Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσµευσή του µέσα από συνεργασίες να
προσφέρει λύσεις στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα από τα εξέχοντα διεθνή
κέντρα παγκόσµιων συνεργασιών µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριµένου συµβουλίου που
αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τους µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς και τον ακαδηµαϊκό τοµέα. Οι ηγετικές του ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να
δηµιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως φηµισµένο
ηγέτη στο χώρο της δηµιουργίας συνεργασιών.
Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι Διεθνών Συνόδων Κορυφής και
πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, µε επιφανείς οµιλητές από τον δηµόσιο, τον
ιδιωτικό και µη κερδοσκοπικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.
Ο Nicholas είναι µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων τoυ Λονδίνου, του National Press Club
Washington DC καθώς και του Overseas Press Club. Πριν δηµιουργήσει το Concordia και ενταχθεί στο Libra
Group, πέρασε αρκετά χρόνια αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία στον κλάδο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
στα Fox News, British Sky Broadcasting, Bryan Cave LLP, Husch Blackwell Sanders and News Corporation. Ο
Nicholas τελείωσε τη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων Elliott στο Πανεπιστήµιο George Washington.
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Όλο το υλικό του Συνεδρίου - Παρουσιάσεις, οµιλίες, φωτογραφίες, συνεντεύξεις και videos, είναι
διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Capital Link, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.csringreece.gr/forum/2017.
Στη φωτογραφία:
αριστερά προς δεξιά
κος Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link,
κος Nicholas M. Logothetis, Founder, Concordia Summit & Executive Member of the BoD - Libra Group,
κος Μιχάλης Τσαµάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος - Όµιλος ΟΤΕ,
κος Γιώργος Καµίνης, Δήµαρχος Αθηναίων και
κα Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link
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Ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη στο 7ο συνέδριο Capital Link
Με µοναδική επιτυχία και συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα, πραγµατοποιήθηκε το 7o Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το Νέο
Πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου
Αθηναίων. Σκοπός του Συνεδρίου φέτος ήταν να εστιάσει στην βαρύτητα της Επένδυσης στην Ανάπτυξη
όχι µόνο ως µορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και ως µέσο εξόδου των Ελληνικών επιχειρήσεων
και κατ’ επέκταση της χώρας από την οικονοµική κρίση.
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι συνθήκες
βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Το Ετήσιο Συνέδριο προσέφερε στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό
οδηγό ενίσχυσης και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών,
προγραµµάτων και επαφών που συµβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση.
Και φέτος το Συνέδριο αποτέλεσε πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώθηκε η επικοινωνία µεταξύ
εταιρειών, πολιτών και Φορέων επιτυγχάνοντας το χτίσιµο αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης.
Το Συνέδριο αυτό, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεµεσό,
Σαγκάη και από φέτος και στη Σιγκαπούρη) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
Στο πλαίσιο τιµητικής τελετής, ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καµίνης, απένειµε το Ελληνικό Βραβείο
"2017 Capital Link CSR Leadership Award", στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου ΟΤΕ, κ.
Μιχάλη Τσαµάζ. Το Διεθνές Βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award" απονεµήθηκε στον κ. Nicholas
M. Logothetis, Founder, Concordia Summit & Executive Member of the BoD - Libra Group.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε Κυβερνητικούς Εκπροσώπους, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
Ανώτατη βαθµίδα στελεχών του ιδιωτικού τοµέα και διεθνών εταιρειών και επενδυτών που
δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα: • Τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ.
Στέργιο Πιτσιόρλα • Τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη • 2 από τις µεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς • Ανώτεροι εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Οργανισµών: European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, European
Investment Fund, International Finance Corporation (IFC) • Διεθνής εµπορική και επενδυτική τράπεζα: Atlantic
Bank of N.Y. • Οι 2 µεγαλύτερες ελεγκτικές και συµβουλευτικές εταιρείες: Ernst & Young, McKinsey &
Company • Μεγάλα Ελληνικά & Ξένα Δικηγορικά Γραφεία : Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία, Ποταµίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία, Shearman & Sterling (London) LLP, Watson Farley & Williams
• 2 Mεγάλες Εταιρίες από το χώρο της Ενέργειας : ΔΕΗ – ΕΛΠΕ • Από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών:
Όµιλος OTE • Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία: Nicholas Logothetis, John Calamos, John Koudounis,
Dean Metropoulos, Matt Fairfield-EXIN Group, Pavlos Canellopoulos - AIG • Ελληνικά και Ξένα Funds – Apollo
Management International LLP, Blackrock, B2KAPITAL, DECA Investments, First Athens Corporate Finance SA,
Global Finance Partners, Pillarstone • Από τις σηµαντικότερες Ελληνικές και Ξένες εταιρείες και Οργανισµοί:
Hellas Gold S.A., Papastratos S.A., Tickethour Group, Friesland Campina, ICAP Group, Olympic Brewery S.A. •
Hellenic Financial Literacy Institute.
Το Συνέδριο είχε δύο όψεις –Κοινωνική & Επιχειρηµατική
Από την Επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο ανέδειξε και πρόβαλε τις συγκεκριµένες δράσεις και
προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς Οµογενείς
συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων.
Στο Συνέδριο συµµετείχαν διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το
εξωτερικό, ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι
ταξιδέψαν στην Ελλάδα για να τον σκοπό αυτό.
Οι διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες συνέβαλαν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση
θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων.
Από την Κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι την δυνατότητα σε
100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους
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µε το δικό τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους
είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο
εξωτερικό.
Το Συνέδριο άνοιξε µε σύντοµο χαιρετισµό από τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link Inc. ο
οποίος τόνισε: «Ουσιαστικό ρόλο στην ανάκαµψη των επιχειρήσεων στοχεύοντας στην βιωσιµότητα τους,
εντός Ελλάδος και ιδιαίτερα των Ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό, κατέχει η χρηµατοδότηση τους
µέσω ιδιωτικών και επιχειρηµατικών κεφαλαίων.
Μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας αποτελεί η προσέλκυση κεφαλαίων από
Διεθνείς Οργανισµούς και επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα.
Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαίο να διαµορφωθεί το πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον που θα
µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων.
Σε µία χώρα, όπως η δική µας, µε την συγκεκριµένη στρατηγική γεωγραφική θέση, υπάρχουν σηµαντικές
ευκαιρίες για τους διεθνείς επενδυτές σε πολλούς τοµείς, όπως ο τουρισµός, η αγορά ακινήτων, οι
µεταφορές, οι υποδοµές, οι ασφάλειες, τα logistics, οι επιστήµες υγείας, η πληροφορική και οι νέες
τεχνολογίες.
Εξίσου αναγκαία προτεραιότητα της χώρας είναι η αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, τα
οποία αποτελούν πολύ σηµαντικό εµπόδιο στην οικονοµική ανάπτυξη.
Βασική προϋπόθεση για την αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και κατ’ επέκταση την
ανάκαµψη της χώρας αποτελεί η ανάκτηση της εµπιστοσύνης των καταθετών, των επιχειρήσεων και των
επενδυτών.
Αποτελεί πρόκληση λοιπόν η εύρεση δυνατοτήτων διεξοδικών λύσεων µε στόχο την αναζωογόνηση του
επιχειρηµατικού τοµέα µέσω συντονισµένων προσπαθειών, µε µοναδικό σκοπό την ανάκτηση του
παραγωγικού ιστού της οικονοµίας µας».
Την εισαγωγική οµιλία του Συνεδρίου µε θέµα ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,
πραγµατοποίησε η κα. Κατερίνα Παναγοπούλου, Εθνική Πρέσβειρα της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
για τον Αθλητισµό, την Ανοχή κα το Ευ Αγωνίζεσθαι και Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου
Γυναικών “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” η οποία τόνισε: «Για τις αναπτυγµένες οικονοµίες και κοινωνίες του κόσµου µας,
η κοινωνική συνοχή και η ποιότητα ζωής είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη δηµιουργία Εθνικού
Πλούτου.
Η ύπαρξη ισχυρών κοινωνικών θεσµών, η ποιοτική λειτουργία των συστηµάτων Παιδείας, υγείας και
πρόνοιας, η προστασία των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και ύπαρξη ανοικτού δηµόσιου χώρου στις
πόλεις, συµβάλλουν, όχι µόνο, στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και στη θεµελίωση
θετικών όρων ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων.
Η αναγέννηση της Πατρίδας µας και η ανασυγκρότηση της οικονοµίας της, δεν χρειάζεται, µόνο,
ανταγωνιστικό Εθνικό Προϊόν. Χρειαζόµαστε, άµεσα, ως προϋπόθεση για την βιώσιµη ανάπτυξη, την
παραγωγή κοινωνικού κεφαλαίου.
Για να µπορέσουµε, όµως, να παράξουµε κοινωνικό κεφάλαιο, ιδίως, σε µία περίοδο που η δηµοσιονοµική
κρίση ανακυκλώνεται, πρέπει αλλάξουµε φιλοσοφία και σχεδιασµό στην κοινωνική µας πολιτική.
Η Πατρίδα µας χρειάζεται το κοινωνικό κεφάλαιο που προκύπτει, κυρίως, από τη συντονισµένη προσφορά
σύγχρονων κοινωνικών υπηρεσιών από το κράτος, τον εθελοντικό τοµέα και τις επιχειρήσεις.
Μόνο, µε αυτό τον τρόπο, θα µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε, όλες τις δυνάµεις, που µπορούν να
επουλώσουν κοινωνικές πληγές και να συµβάλλουν στην ενίσχυσης της εθνικής µας αυτοπεποίθησης».
ΕΝΟΤΗΤΑ "ACT 4 GREECE": ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Την
οµιλία της ενότητας πραγµατοποίησε η κα. Νέλλη Τζάκου-Λαµπροπούλου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής
Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, η οποία «παρουσίασε το βραβευµένο από την UNESCO πρόγραµµα
act4Greece, µια καινοτόµο πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας για την ανάπτυξη της κοινωνικής και
αναπτυξιακής τραπεζικής.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε µια ηλεκτρονική πλατφόρµα (www.act4greece.gr) που επιτρέπει
τη συγκέντρωση πόρων από το πλήθος (crowdfunding) για κοινωφελείς σκοπούς σε 7 άξονες: Πρόνοια, υγεία
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& αλληλεγγύη, Κοινωνική επιχειρηµατικότητα, Πολιτισµός, Νεανική & καινοτόµος επιχειρηµατικότητα,
Περιβάλλον, Έρευνα & εκπαίδευση και Αθλητισµός. Μέσα σε 1 χρόνο λειτουργίας, το πρόγραµµα έχει
υποστηρίξει 15 κοινωνικές δράσεις και έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 4.500 δωρεές
συγκεντρώνοντας σχεδόν 1,5 εκατ. Ευρώ.»
ΕΝΟΤΗΤΑ “Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ” Την οµιλία της ενότητας πραγµατοποίησε ο κ. Νικόλαος Φίλιππας,
Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου του Πειραιώς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου
Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού, ο οποίος στην οµιλία του επεσήµανε τα εξής: «Οι διαχρονικές
χρηµατοπιστωτικές κρίσεις ,αλλά ιδιαίτερα η µοναδική σε ένταση και διάρκεια κρίση του 2007 και η
διάχυση της σε ολόκληρο τον κόσµο λόγω της παγκοσµιοποίησης ανέδειξαν την αναγκαιότητα κατανόησης
ενός πολύπλοκου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η άγνοια του οποίου µπορεί να προκαλέσει
ανεπανόρθωτες ζηµίες σε κράτη, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Τα καταναλωτικά πρότυπα ,η υπερχρέωση, η έλλειψη αποταµιευτικής, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής
συνείδησης σε συνδυασµό µε συµπεριφορικά σφάλµατα όπως η άγνοια, η µυωπία, η µόδα, η συµπεριφορά
της αγέλης, η υπερβολική εµπιστοσύνη, η νοητική λογιστική και η γνωστική ασυµφωνία αποτελούν ένα
εκρηκτικό συνδυασµό που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσµο και
υποθηκεύουν σίγουρα το µέλλον τους.
Ως εκ τούτου οι πολίτες στα πλαίσια της ατοµικής ευθύνης ,θα πρέπει να κατανοήσουν το περίπλοκο
οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο λαµβάνουν αποφάσεις µέσω της χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης
(financial education ) και στην συνέχεια να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες (financial capabilities) που θα
βελτιώσουν τη προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση , δεδοµένων των αντικειµενικών περιορισµών
που υπόκεινται, για µια αέναη ατοµική και οικογενειακή χρηµατοοικονοµική ευηµερία (financial wellbeing).
Στην παρουσίαση αυτή καταγράφονται οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι ώστε να
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά ένα νέο, πολύπλοκο ψηφιακό και γρήγορα µεταβαλλόµενο ασταθές
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον. Ως απάντηση σε αυτήν την δυσµενή οικονοµική και κοινωνική
πραγµατικότητα διεθνείς οργανισµοί όπως ο ΟΟΣΑ, Κυβερνήσεις κρατών (π.χ. Ηνωµένου Βασιλείου,
Αυστραλίας, ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Καναδά ), επιστηµονικές ή θεσµικές οργανώσεις (π.χ. American Finance
Association, CFA, FINRA, NCEE) ιδιωτικοί χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (HSBC διεθνώς, Interamerican στην
Ελλάδα) αλλά και µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί (Jump$tart Coalition) έχουν αναλάβει πολύπλευρες δράσεις
την δηµιουργία µίας νέας γενιάς ενηµερωµένων πολιτών , την προώθηση της χρηµατοοικονοµικής γνώσης
και την αέναη χρηµατοοικονοµική ευηµερία των πολιτών.»
ΕΝΟΤΗΤΑ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ” Συντονιστής της ενότητας ήταν ο κ.
Στράτος Καρακασίδης, Reuters's Reporter, Greek, Cypriot and Baltic markets - Reuters Agency.
Στην ενότητα ”Υποστηρίζοντας τους επιχειρηµατίες του αύριο” συµµετείχαν οι κκ:
• Christopher R. Upperman, CEO -American Entrepreneurship Award • Παναγιώτης Χατζηδάκης, Creative Director
& Co-Founder, Bubbllz Hellenic Entrepreneurship Award 2016 Winner • Απόστολος Αποστολάκης, Partner VentureFriends • Βασίλης Ανδρικόπουλος, Vice Chairman & Member of the Supervisory Board - Olympic Brewery
S.A. – Carlsberg Group • Αντρέας Νεζερίτης, Co-Founder and Head of Business Development of Blueground &
Hellenic Entrepreneurship Award 2016 Winner
1) Ο κ. Upperman στην οµιλία του ανέφερε: "Entrepreneurship can be a tremendous catalyst for helping individuals
achieve economic self-sufficiency. The skills and knowledge one has the opportunity to gain through the
entrepreneurial pursuit stands to enhance. And with an increased focus on ways to strengthen the entrepreneurship
ecosystem on behalf of the social, public, and private sectors I sincerely believe entrepreneurs throughout the world
stand to make great strides and make the most of these emerging business conditions. To really enhance our global
economy and harness the true potential of so many more individuals it is my belief organizations such as the
American Entrepreneurship Award must be nimble, ever-evolving, and developing innovative approaches to providing
more resources, monetary and educational in nature, for more to grow their businesses and to succeed."
2) Ο κ. Χατζηδάκης στην οµιλία του ανέφερε: “Επιµονή: ιδιότητα του ατόµου, το οποίο συνεχίζει να κάνει,
να επιδιώκει, να υποστηρίζει παρά τις δυσκολίες, τις αντιρρήσεις κτλ. που αντιµετωπίζει...”
3) Ο κ. Αποστολάκης στην οµιλία του ανέφερε: "Yπάρχουν διεθνείς αλλά και ελληνικές συνθήκες που
ενισχύουν την τεχνολογική επιχειρηµατικότητα. Αυτό οδηγεί σε µια έξαρση στη δηµιουργία startups που µε
τη σειρά του δηµιουργεί ευκαιρίες για επιχειρηµατίες, επενδυτές και τη χώρα γενικότερα."
4) Ο κ. Ανδρικόπουλος στην οµιλία του ανέφερε: “Μια καταπληκτική και καινοτόµος ιδέα που δηµιουργεί
µια νέα επιχειρηµατική δράση, για να λάµψει χρειάζεται τον απαραίτητο ρεαλισµό, σχεδιασµό και την
άψογη εκτέλεση. Επίσης, σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης πρέπει να παίρνονται γενναίες αποφάσεις και να
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άψογη εκτέλεση. Επίσης, σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης πρέπει να παίρνονται γενναίες αποφάσεις και να
γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις”
5) Ο κ. Νεζερίτης στην οµιλία του ανέφερε: "Η εµπιστοσύνη που µας έδειξαν οι επενδυτές από την πρώτη
στιγµή ήταν παράγοντας καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη της εταιρίας µας, καθώς πέρα από την
οικονοµική υποστήριξη ήταν σηµαντική, η καθοδήγηση που µας πρόσφεραν σε κάθε στάδιο της πορείας
µας"
ΕΝΟΤΗΤΑ “ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” Στην ενότητα συµµετείχαν οι κκ. • Κώστας
Γεωργαντζής, PR & CSR Manager - Hellas Gold S.A. • Γεώργιος Παρτσακουλάκης, HR Director - Papastratos
S.A. 1) Ο κ. Γεωργαντζής στην οµιλία του ανέφερε: «Η ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων και η στήριξη
των σηµαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών ως µέσο για την ανασύνταξη της ελληνικής οικονοµίας, µέσω
της υγιούς επιχειρηµατικότητας και της παραγωγικής και βιοµηχανικής ανασυγκρότησης.
Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός και η εξέλιξή της, δείγµα γραφής για το εθνικό επιχειρηµατικό
περιβάλλον, την προσέλκυση επενδύσεων και τις πραγµατικές δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Το
οικονοµικό προφίλ της επένδυσης, η σταθερή προσήλωση στην κοινωνική συνεισφορά και η στρατηγική της
για την βιώσιµη ανάπτυξη µε σηµείο αναφοράς την προτεραιότητα στο περιβάλλον.
Οι επιλογές και οι αποφάσεις που συνέβαλαν στην εδραίωσή της όχι µόνο λόγω της οικονοµικής της
βαρύτητας αλλά και σε όρους πραγµατικής συνεισφοράς.»
2) Ο κ. Παρτσακουλάκης στην οµιλία του τόνισε: «Η Παπαστράτος στα 86 χρόνια της πορείας της, µέσα
από δύσκολες περιόδους για τη χώρα, ανέκαθεν επένδυε όχι µόνο για την ανάπτυξη της ίδιας της εταιρίας
αλλά και της χώρας. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούµε ένα µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα, το οποίο πλέον,
µε τη νέα επένδυση που ανακοινώσαµε πρόσφατα, ξεπερνά το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ.
Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις έχουµε κατορθώσει να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα της εταιρίας και του
εργοστασίου µας και να δηµιουργούµε συνεχώς νέες θέσεις εργασίας. Έχουµε δικαιωθεί για τις επιλογές
µας. Και µπορούµε µε βεβαιότητα πλέον να λέµε ότι µε κάθε µας ενέργεια αφήνουµε πίσω µας µέλλον για
όλους.»
ΕΝΟΤΗΤΑ “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΩΝ” Συντονίστρια της ενότητας
ήταν η κα Σοφία Παπαϊωάννου, παρουσιάστρια της τηλεοπτικής εκποµπής “360 µοίρες” – Alpha TV, η οποία
στην οµιλία της τόνισε ότι: «Κάποτε στα πλαίσια µίας δηµοσιογραφικής έρευνας µελετήσαµε αν υπάρχουν
κάποιες κοινές οικονοµικές προϋποθέσεις που οδηγούσαν ιστορικά την Ελλάδα στην έξοδο από τις κρίσεις.
Φάνηκε ότι µετά από χρεοκοπίες και πολέµους, και στην χρυσή τετραετία του Βενιζέλου το 1928 -32 αλλά
και την 20ετία από το 1953 έως το 1970, τότε που η Ελλάδα, είχε τους υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης
παγκοσµίως µετά την Ιαπωνία, καθοριστικό ρόλο για να κινητοποιηθεί η Ελληνική οικονοµία έπαιξαν
εταιρείες όπως ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ ακόµα και οι πρώτες γεωτρήσεις για πετρέλαιο στην Ελλάδα έγιναν
εκείνη την 20ετία.
Σε αυτές τις µεγάλες ελληνικές εταιρείες απευθυνόµαστε εποµένως και σήµερα για να µάθουµε τις
προοπτικές και τις ευκαιρίες που σχεδιάζουν για να φέρουν ανάπτυξη και ένα νέο όραµα στην Ελλάδα.»
Στην ενότητα συµµετείχαν οι : • κ. Κίµων Μαλαταράς, Director of Corporate Affairs & Communication, ΔΕΗ • κα
Ράνια Σουλάκη, Group CSR Manager – Ελληνικά Πετρέλαια • κα Ντέπη Τζιµέα, Executive Director Corporate
Communications – Όµιλος OTE
O κ. Μαλαταράς στην οµιλία του σηµείωσε: «Η ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως
αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασµού, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες και
εφαρµόζοντας συγκεκριµένες πολιτικές γύρω από τους πυλώνες του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας, και
φυσικά της Οικονοµίας.
Η Εταιρεία, πλήρως ευαισθητοποιηµένη στο αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας για την αντιµετώπιση της
Κλιµατικής Αλλαγής και για ένα καλύτερο Περιβάλλον, έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την
προστασία του, µε την πραγµατοποίηση πολύ σηµαντικών ενεργειακών επενδύσεων για παραγωγικό
εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, στόχος του οποίου δεν είναι να τηρούνται απλώς οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από την κοινοτική και την εθνική περιβαλλοντική νοµοθεσία, αλλά η προώθηση της
περιβαλλοντικής στρατηγικής της Εταιρείας.»
Η κα Σουλάκη στην οµιλία της τόνισε: «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ Η
µείωση της ανεργίας των νέων θα επιτευχθεί µέσα από συνέργειες. Eκπαιδευτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις
και πολιτεία θα πρέπει να συνεργαστούν στενά.
Οι επιχειρήσεις να δώσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας των
νέων. Τα σχολεία και τα πανεπιστήµια να προσεγγίσουν τις επιχειρήσεις και να εκπαιδευτούν µαθητές και
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δάσκαλοι, ώστε να προσαρµόζονται τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας και να κατευθύνουν τους νέους σε σωστές επαγγελµατικές επιλογές, µε τα κατάλληλα προσόντα
και δεξιότητες.
Τέλος, η πολιτεία θα πρέπει να χαράξει µια εθνική στρατηγική για τη νεολαία και να υποστηρίξει τα
προγράµµατα πρακτικής άσκησης και επαγγελµατικής κατάρτισης, δηµιουργώντας κίνητρα για τις
επιχειρήσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, επιβραβεύοντας τις καλές πρακτικές και δηµιουργώντας
έναν συµβουλευτικό θεσµό για ποιοτική καθοδήγηση σε θέµατα απασχόλησης, µε στόχο τη δηµιουργία
όλων των προϋποθέσεων για οµαλή µετάβαση από τις σπουδές στην εργασία».
Μιλώντας στο πάνελ «Ελληνικές Εταιρείες - Δηµιουργία Προοπτικών και Ευκαιριών», η Executive Director
Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ, κα Ντέπη Τζιµέα, αναφέρθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας και της
καινοτοµίας για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, την ανάκαµψη της οικονοµίας και την πρόοδο της
κοινωνίας.
Η κα. Τζιµέα µίλησε για το επενδυτικό πλάνο του Οµίλου ΟΤΕ, ύψους 3,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο 10ετίας έως
το 2020, µε στόχο τη δηµιουργία δικτύων νέας γενιάς που θα επιταχύνουν τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
της χώρας και θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών σε γρήγορο Internet, ακόµη και στις πιο
αποµακρυσµένες περιοχές. Επίσης, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο του ICT για την ανάπτυξη κοινωνικά
υπεύθυνων και προηγµένων υπηρεσιών για τις εταιρείες και τους πολίτες, όπως οι λύσεις Smart Cities,
Smart Office και e-Health του Οµίλου ΟΤΕ. Τέλος, αναφέρθηκε στα προγράµµατα για την εκπαίδευση των
νέων, την αντιµετώπιση του ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, που
υλοποιεί, µεταξύ άλλων, η εταιρεία.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συντονιστής
της ενότητας ήταν η κα Virginia Murray Partner and head of the Greek law corporate, projects and finance practice
of WFW's Greek office - Watson Farley & William Η κα Murray στην οµιλία της τόνισε:
«Οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους είναι µείζουσας σηµασίας για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονοµίας.
Τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ήδη διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη αυτού του
ζωτικής σηµασίας τοµέα, από τις εµπορικές διευκολύνσεις που παραχωρούν στις ελληνικές τράπεζες, την
διάθεση δανείων µικρής κλίµακας µέσω ελληνικών τραπεζών έως και την στήριξη των προσπαθειών των
ελληνικών τραπεζών στην διευθέτηση των χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δανείων.
Εφόσον βρισκόµαστε ακόµα σε πρώιµο στάδιο, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο πώς οι επιχειρήσεις
µπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις σχετικές µε την επιχειρηµατικότητα, και πως
αυτές µπορούν να αναπτύξουν και να ενδυναµώσουν ισχυρούς Έλληνες εξαγωγείς».
Στην ενότητα συµµετείχαν οι : • κα Sabina Dziurman, Director for Greece and Cyprus - European Bank for
Reconstruction and Development • κα Eirini Botonaki, Loan Officer - Global Relationship Manager, Banking Sector
Greece - European Investment Bank • κ. George Giakoumakis, Mandate Relationship Manager - European
Investment Fund • κα Ismini Papakirillou, -Investment Officer, Manufacturing, Agribusiness and Services International Finance Corporation (IFC)
1)Η κα Sabina Dziurman στην οµιλία της τόνισε: «EBRD is an international financial institution which operates in
more than 30 countries. The Bank started its engagement in Greece in late 2015 on a temporary basis to support the
country’s economic recovery.
The start has been rapid with amounts invested to date of over €1 billion in 17 projects. Our work helps to tackle the
consequences of the financial and economic crisis and addresses the structural challenges the country’s economy
faces. The aim is to promote the transition to a successful market economy, which is competitive, inclusive, wellgoverned, green, resilient and integrated».
2) Η κα Eirini Botonaki, στην οµιλία της ανέφερε: «EIB, the Bank of the EU, has been present in Greece
uninterruptedly for over 45 years. Since the crisis erupted in the country in 2008, the EIB has provided more than EUR
14bn financing for projects in the Greek public and private sector. In an effort to strengthen the Bank’s activities and
demonstrate its strong commitment to the country’s economic recovery, the Bank established in early 2016 the
“Investment Team for Greece”, a dedicated team entrusted with the task to intensify the Bank’s operational and
advisory works on the ground. In 2016, the EIB approved some EUR 2.3bn of new loans and disbursed EUR 1.5bn to
the Greek economy, with financing for small businesses accounting for 75%, with an additional 22% for innovation
and 3% for infrastructure projects. Going forward, the Bank expects to be able to further expand its catalytic impact in
the country, also with the backing of the EU’s Investment Plan for Europe (most commonly known as the “Juncker
Plan”).»
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3) Ο κ. Γιώργος Γιακουµάκης στην οµιλία του ανέφερε ότι: «EIF was and continues to be strongly engaged in
Greece – it has recently taken a more catalytic stand in stimulating the growth of the Greek VC/PE sector, through
the launch of the EUR 260m Fund of Funds initiative with ESIF funding. At the same time, discussions are
progressing for the development of several other initiatives to support Greece. The focus is on areas where EIF
support could help the most: access to finance for SMEs and research, development and innovation.»
4) Η κα Ismini Papakirillou, ανέφερε: “IFC’s engagement in Greece is part of a larger effort by the World Bank Group
to support economic growth in the country. The World Bank provides advice to the Greek government and IFC
supports the private sector through investments. IFC has decided on a select reengagement in Greece in 2015. Our
objective is to restore confidence for investors, support a return to private-sector led growth, and help the country
attract foreign investment and to promote domestic investments. We are looking to play a role in mobilizing others
and acting as a catalyst to attract other investors to increase investments into priority sectors -- in close coordination
with other IFIs and financial institutions. Currently IFC’s exposure to Greece is 640 million Euro. Since March 2015,
IFC has committed 365 million Euro long term investments in seven projects and extended a total of 275 million Euro
trade financing as part of its Global Trade Finance Program.”
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Συντονιστής της ενότητας ήταν ο κ. Ευάγγελος Ι. Λάκατζης, Partner - A.S. Papadimitriou &
Partners Law Firm, ο οποίος στην οµιλία του τόνισε ότι: «Τα venture capital – private equity funds αποτελούν
αναµφίβολα ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, έχοντας συµβάλει
στην ανάπτυξη πλείστου αριθµού εταιριών.
Επεσήµανε όµως ότι η προσέλκυση επενδυτή δεν είναι αυτονόητη: απαιτεί ένα περιβάλλον σταθερό και
φιλικό σε επενδύσεις, το οποίο προσφέρει σε θεσµικό επίπεδο κίνητρα, επενδυτικά εργαλεία και όσο το
δυνατόν λιγότερα εµπόδια.
Επίσης, απαιτεί προετοιµασία και οργάνωση από την πλευρά της εταιρίας που θέλει να γίνει επενδυτικός
στόχος. Ταυτόχρονα παρατήρησε ότι είναι σηµαντική και η ύπαρξη θεσµών ή φορέων της αγοράς που
µπορούν να γίνουν αρωγοί των ελληνικών εταιρών στην προσπάθειά τους να δραστηριοποιηθούν στο
εξωτερικό.»
Στην ενότητα συµµετείχαν οι :
• κα Νάνσυ Παπαιωάννου, President - Atlantic Bank of NY • κ. Κωνσταντίνος Δερµάνης, Partner - DECA
Investments • κ. Τάκης Σολωµός, Founding Partner - FIRST ATHENS Corporate Finance SA • κ. Μιχάλης
Μαδιανός, Partner - Global Finance Partners • κ. Γιώργος Μπόλος, Chairman Tickethour Group, Member
Brookstreet Equity Partners LLP
1) Η κα Παπαιωάννου στην οµιλία της επεσήµανε ότι: «Μια εταιρεία για να µπορέσει να κάνει µια
καινούρια αρχή ή να επεκταθεί στην Αµερική, υπάρχουν ορισµένοι κανόνες που πρέπει να γνωρίζει και
βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπισθούν για να µπορέσει να πετύχει όπως το νοµικό πλαίσιο που
περιβάλλει τη λειτουργία της εταιρείας, οι προϋποθέσεις εγκρίσεως του προϊόντος από την σχετική
Αµερικάνικη αρχή, η φορολογία και οι υποχρεώσεις της εταιρείας, τοποθεσία εγκατάστασης και οι
λεπτοµέρειες µισθώσεως του γραφείου ή εργοστασίου, η λογιστική παρακολούθηση της πορείας της
εταιρείας, η δυνατότητα Τραπεζικής υποστήριξης µε το άνοιγµα λογαριασµού και η νοµική παραµονή των
στελεχών (από Ελλάδα) µε το υπουργείο µεταναστεύσεως.
Η µεγάλη εµπορική εµπειρία της Atlantic Bank of NY και η µακροχρόνια πορεία της µε το ελληνικό στοιχείο,
αποτελούν σηµαντική πηγή βοήθειας σε όλες αυτές τις ανωτέρω βασικές προκλήσεις. Το άνοιγµα ενός
εµπορικού λογαριασµού αποτελεί την σηµαντικότερη στιγµή της σχέσεως του επιχειρηµατία µε την
καινούρια του προσπάθεια. Η τράπεζα γνωρίζει βασικούς κανόνες και έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει
τον ενδιαφερόµενο στις σωστές υπηρεσίες για την εξυπηρέτησή του.
Υπό την ιδιότητά µου σαν Πρόεδρος της Atlantic Bank είµαι στην ευχάριστη θέση να µπορώ να βοηθήσω
αυτές τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν ή να επεκτείνουν την δραστηριότητα στην µητροπολιτική Νέα
Υόρκη. Επί πλέον, το Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο, που τυγχάνει να είµαι Πρόεδρος του Συµβουλίου,
έχει την δυνατότητα και την θέληση να δεχτεί την εταιρεία σαν µέλος όπου δίνεται η ευκαιρία της
επικοινωνίας µε τα µέλη του επιµελητηρίου, τα οποία µπορούν να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια µε
έγκριτους δικηγόρους, πετυχηµένους οικονοµολόγους, λογιστές κλπ. που µπορούν να παράσχουν πολύτιµη
βοήθεια.»
2) Ο κ. Δερµάνης, στην οµιλία του σηµείωσε ότι «Οι µικροµεσαίες εταιρείες (ΜµΕ) συνιστούν την
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, καθώς αποτελούν το 73% της οικονοµίας. Σύµφωνα µε µελέτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση αποτελεί την βασικότερη πρόκληση που
αντιµετωπίζουν σήµερα οι ΜµΕ. H Deca Investments (“Deca”), µέσω του Diorama Investments (“Diorama”), ενός
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private equity fund µε € 135εκ. υπό διαχείριση, επενδύει σε δυναµικές ΜµΕ χρηµατοδοτώντας το πλάνο
ανάπτυξης τους.
Πέρα από τα κεφάλαια, η οµάδα της Deca βοηθάει τις εταιρείες στις οποίες επενδύει στην βελτίωση της
εταιρικής διακυβέρνησης και το άνοιγµα νέων αγορών, µεταξύ άλλων. Από τον Νοέµβριο 2014, το Diorama
έχει ολοκληρώσει τρείς επενδύσεις αξίας € 26εκ. στις εταιρείες Atlas Tapes, Damavand και InternetQ.»
3)Ο κ. Σολωµός, ανέφερε: «Στον Δυτικό Κόσµο (ΗΠΑ, ΕΕ κ.α.) τα επενδυτικά κίνητρα αποτελούν
αναπόσπαστο κοµµάτι στην προσπάθεια µιας οικονοµίας/αγοράς για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων
τόσο από την εγχώρια όσο και από την Διεθνή αγορά.
Στην Ελλάδα, τα χρόνια της κρίσης (2008 – σήµερα) τα υφιστάµενα επενδυτικά κίνητρα (Αναπτυξιακοί
Νόµοι κ.λ.π) δυστυχώς δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης, δηµιουργίας νέων θέσεων
εργασίας και κατ’ επέκταση δίοδο για την έξοδο από την κρίση, για ευνόητους λόγους. Σηµαντική
εξαίρεση αποτελούν τα προγράµµατα Jeremie και EquiFund (Ελληνική Κυβέρνηση και EIF) τα οποία και
δηµιουργούν την δυνατότητα για άντληση κεφαλαίων σε ΜµΕ ύψους συνολικά πάνω από ευρώ 600
εκατοµµύρια περίπου.
Είναι δεδοµένο ότι αν αυτού του είδους τα προγράµµατα συνδυαστούν µε έναν Αναπτυξιακό Νόµο που θα
παρέχει πρόσθετα κίνητρα (επιχορηγήσεις για προσλήψεις και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,
φορολογικές απαλλαγές, εγγυήσεις για Τραπεζικό Δανεισµό κ.λ.π) τότε τα χρήµατα των προγραµµάτων
Jeremie και Equifund µπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Ελληνική Οικονοµία».
4)Ο κ. Μαδιανός, στην οµιλία του επεσήµανε ότι «Παρά τις συνεχείς συζητήσεις σχετικά µε την επιτυχία ή
την αποτυχία των προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής, το µακροοικονοµικό περιβάλλον είναι
βελτιωµένο.
Η Ελλάδα έχει σηµειώσει πρόοδο και τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το ΔΝΤ προβλέπουν ότι η Ελλάδα
εισέρχεται σε φάση ανάπτυξης. Με αναπτυσσόµενη την οικονοµία, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει ένα δυναµικό
επενδυτικό περιβάλλον: οι επιχειρήσεις που επιβίωσαν από την κρίση έχουν γίνει πιο ανθεκτικές και είναι
γεµάτες δυνατότητες αλλα αντιµετωπίζουν έλλειψη κεφαλαίων. Η Ελλάδα προσφέρει µια µοναδική
ευκαιρία σε έµπειρους επενδυτές να βοηθήσουν τις εταιρείες αυτές να επιτύχουν στους στόχους
ανάπτυξης και στα σχέδια επέκτασης τους.
Η οµάδα της Global Finance Partners έχει βοηθήσει αρκετές εταιρείες στα σχέδια ανάπτυξης τους στη
Ελλάδα, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και πέραν αυτής: Chipita, Yioula, Germanos, Andromeda, ICAP
αντιπροσωπεύουν µερικές από τις 45 επενδύσεις µας που µε την υποστήριξη µας στα αναπτυξιακά τους
σχέδια αναδείχθηκαν σε περιφερειακούς και πολυεθνικούς ηγέτες.»
5) Ο κ. Μπόλος, στην οµιλία του τόνισε: «ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ξένος επενδυτής επιθυµεί να επενδύσει : - Σ΄ένα
περιβάλλον που θα είναι ουσιαστικά φιλικό στις επενδύσεις - Θα υπάρχει άµεση δυνατότητα στη πρόσληψη
προσωπικού αλλά και στην απόλυση Το φορολογικό περιβάλλον θα είναι µακροχρόνια σταθερό - Οι Δηµόσιες υπηρεσίες θα εξυπηρετούν στους
προβλεπόµενους από την νοµοθεσία χρόνους Ποια από αυτά προσφέρει η Ελλάδα και σε τι ποσοστό και
πόσο καλύπτει κάθε ξένο επιχειρηµατία αυτή η κάλυψη είναι το ζητούµενο και είναι στην απόλυτη κρίση
του κάθε επενδυτή. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Μια εταιρεία που θέλει να πουλήσει το σύνολο ή µέρος του µετοχικού της
κεφαλαίου είτε υπό την µορφή πώλησης των µετοχών ή αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει: 1. Να
είναι συνειδητοποιηµένοι οι µέτοχοι ως προς την πώληση 2. Να προετοιµαστεί πολύ καλά και νωρίτερα από
τις πρώτες επαφές µε τους υποψήφιους αγοραστές.
3. Θα είναι καλύτερα να αναθέσει σ’ ένα σύµβουλο µε αποδεδειγµένη εµπειρία το όλο εγχείρηµα ώστε
ευκολότερα και συντοµότερα θα ετοιµάσει τον φάκελο της αν βγει στην αγορά και θα εξασφαλίσει
καλύτερη επικοινωνία µε τους υποψήφιους αγοραστές και τις συνεργαζόµενες µε αυτούς εταιρείες.
4. Στο βαθµό που θα είναι δυνατό και στην περίπτωση που δεν πουλήσει το 100% α) να αναζητήσει µία
εταιρεία του κλάδου που δεν θα προσφέρει µόνο χρήµατα, αλλά και συνέργειες κάθε µορφής που θα
οδηγήσουν στην άµεση και σταθερή βελτίωση της οικονοµικής θέσης της εταιρείας και β) αν αναζητήσει
ένα Fund το βασικό στοιχείο δεν είναι τα χρήµατα αλλά το πόσο θα µπορεί το Fund να προσφέρει
οποιασδήποτε µορφής τεχνογνωσία για να αναπτυχθεί περαιτέρω Αυτό είναι και το πιο δύσκολο.»
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Συντονιστής της ενότητας ήταν ο κ. Γεώργιος Παπαδηµητρίου, Partner - EY Central & Southeast Europe
Financial Services Industry Leader – EY.
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Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Παπαδηµητρίου, αναφερόµενος στην µεγαλύτερη πρόκληση που
αντιµετωπίζουν σήµερα οι ελληνικές τράπεζες σε σχέση µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, επεσήµανε πως
µια αποτελεσµατική και σωστή διαχείρισή τους, είναι στη πραγµατικότητα, η κορυφαία εκδήλωση
κοινωνικής και εταιρικής υπευθυνότητας.
Και τούτο, διότι η αποτελεσµατική διαχείριση αυτού του προβλήµατος θα επιτρέψει στα πιστωτικά
ιδρύµατα να επιτελέσουν και πάλι τον ουσιαστικό και θεσµοθετηµένο ρόλο τους, να χρηµατοδοτήσουν
δηλαδή και να στηρίξουν υγιείς υπάρχουσες αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις.
Με αυτό τον τρόπο θα συµβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την δηµιουργία
ενός ενάρετου κύκλου που θα επιδράσει θετικά και στην απασχόληση.
Στην ενότητα συµµετείχαν οι κκ. • Κώστας Καραγιάννης, Operating Partner - Apollo Management International
LLP • Πασχάλης Μπουχώρης, Managing Director - BlackRock • Πέτρος Ζαµπέτας, Managing Director - B2
KAPITAL • Στάθης Ποταµίτης, Managing Partner – Potamitis Vekris • Σπύρος Παπασπύρου, Executive General
Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio - Piraeus Bank • Ηλίας Σακέλλης, Partner – Pillarstone
1) Ο κ. Μπουχώρης, αναφέρθηκε στη σχέση µεταξύ των µη εξυπηρετούµενων δανείων και της οικονοµικής
ανάπτυξης και υπογράµµισε τις δεσµεύσεις και τις πρωτοβουλίες των ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής κανονιστικής καθοδήγησης.
2) Ο κ. Ζαµπέτας στην οµιλία του αναφερόµενος στα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία αποτελούν σήµερα το
µεγαλύτερο ζήτηµα στους ισολογισµούς των ελληνικών Τραπεζών, τόνισε ότι απαιτούνται προσεκτικοί
χειρισµοί και άµεσες λύσεις προκειµένου το τραπεζικό σύστηµα να απεγκλωβιστεί ώστε να µπορέσει η
χώρα να µπει σε θετικό ρυθµό ανάπτυξης. «Ήδη παρατηρείται µεγάλη κινητικότητα, µε τις πρώτες άδειες
σε εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης NPLs/NPEs να έχουν δοθεί από την ΤτΕ, ενώ αναµένουµε σύντοµα
και νέες άδειες» τόνισε.
Παράλληλα, επεσήµανε ότι οι ελληνικές Τράπεζες θα πρέπει µέχρι το τέλος του 2017 να µειώσουν τα NPEs
κατά 7,6 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (SSM).
«Η σωστή και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των NPLs/NPEs είναι θέµα ζωτικής σηµασίας για τη χώρα
µας. Όσο ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά, το τραπεζικό
σύστηµα εµποδίζεται να παρέχει νέα κεφάλαια κίνησης, να χρηµατοδοτεί την πραγµατική οικονοµία και να
προσφέρει µία «δεύτερη» ευκαιρία σε βιώσιµες εταιρίες µε προοπτική που έχουν πληγεί από την
παρατεταµένη ύφεση και την έλλειψη ρευστότητας»
3) Ο κ. Ποταµίτης στην οµιλία του επεσήµανε: «Η εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών κινδυνεύει από τα
κόκκινα δάνεια, τα οποία υπερβαίνουν το 40% του συνόλου και συνεχίζουν αυξανόµενα. Πρόσφατες
νοµοθετικές παρεµβάσεις έχουν οξύνει το πρόβληµα.
Η αναδιατύπωση του νόµου περί µη εξυπηρετουµένων το 2016 έχει αφήσει, µεταξύ άλλων, σοβαρές
αβεβαιότητες για τις φορολογικές επιβαρύνσεις των µεταβιβάσεων και την παράλληλη λειτουργία της
τιτλοποίησης. Εξαιρετικά βαρειά και προβληµατική κρίνεται και η ρύθµιση των εταιριών διαχείρισης
δανείων. Σοβαρή επιβάρυνση της θέσης των πιστωτών αναµένεται να προκαλέσει και το νέο πλαίσιο
ρυθµίσεων επιχειρηµατικών οφειλών, καθώς δηµιουργεί νέα εµπόδια στην άσκηση των δικαιωµάτων των
πιστωτών επιχειρήσεων, ίσως της ίδιας σοβαρότητας και έντασης µε τα προβλήµατα που προκάλεσε στην
καταναλωτική πίστη ο νόµος Κατσέλη. Η ανάγκη ριζικά διαφορετικής προσέγγισης είναι προφανής.»
5) Ο κ. Παπασπύρου, στην οµιλία του ανέφερε: «Η Ελληνική αγορά είχε για µεγάλο χρονικό διάστηµα
εγκλωβιστεί ανάµεσα στο υψηλό ιδιωτικό χρέος και την έλλειψη ανάπτυξης. Το ένα είναι συνάρτηση του
άλλου και έτσι δηµιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος που ανατροφοδοτείται , λόγω του ότι κανένα από τα
δύο προβλήµατα δεν βρίσκει λύση.
Οι τράπεζες µετά τις αυξήσεις κεφαλαίου το 2015, την σηµαντική αύξηση των προβλέψεων και την
ανάπτυξη των υποδοµών για την διαχείριση των NPE’s έχουν πλέον δεσµευτεί σε πολύ επιθετικούς
στόχους µείωσης των επισφαλών δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα µπαίνει, έστω και µε αργούς
ρυθµούς, σε εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και αισιοδοξίας για τις προοπτικές της οικονοµίας.
Όταν ξεκινήσει αυτός ο κύκλος, η µείωση του ιδιωτικού χρέους θα αρχίσει να ανατροφοδοτεί την
ανάπτυξη και το αντίστροφο. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα θα επιταχύνει τις εξελίξεις, θα µειώσει
την ζηµιά για τον ιδιωτικό τοµέα, τις τράπεζες και το δηµόσιο, µέσω της ανατίµησης των αξιών και την
αύξησης της απασχόλησης.
Η σηµαντική παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονοµίας , που έχει συντελεσθεί µε µεγάλο κόπο και κόστος,
µέσα στην κρίση καθώς και η ριζική αναδιοργάνωση του τραπεζικού τοµέα, έχουν δηµιουργήσει τις
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προϋποθέσεις αλλαγής του οικονοµικού κύκλου».
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην ενότητα συµµετείχαν οι κκ.. • Ο κ.
Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης • Ο κ. Γιώργος Τσόπελας, Senior
Partner, Greece & Cyprus - McKinsey & Company
Ο κ. Πιτσιόρλας στην οµιλία του τόνισε: «Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε ένα κοµβικό σηµείο. Έπειτα
από 7 χρόνια ύφεσης είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα και να κάνει το άλµα προς την ανάπτυξη.
Η οικονοµική µεγέθυνση αυτή πρόκειται να συντελεσθεί µε συγκεκριµένους όρους: µε στροφή προς ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο εξωστρεφές που θα βασίζεται inter alia στις παραγωγικές αυτή τη φορά επενδύσεις
και στις εξαγωγές σε αντιδιαστολή µε το παλαιό κρατικοδίαιτο µοντέλο ανάπτυξης που ήταν συνυφασµένο
µε την υπερκατανάλωση, τον δανεισµό και τα υψηλά εξωτερικά ελλείµµατα.
Σε αυτό την κατεύθυνση, έχουµε στόχο να αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη των επενδυτών στη χώρα
και να καταστήσουµε την Ελλάδα πόλο έλξης επενδύσεων, καθώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
προσφέρουν µια πληθώρα ευκαιριών σε διάφορους τοµείς όπως o Αγροδιατροφικός, οι Μεταφορές, η
Ενέργεια, ο Τουρισµός, κλπ.»
Ο κ. Τσόπελας, στην οµιλία του τόνισε: «Τι έρχεται µετά τη λιτότητα; Μια σειρά από πρακτικές δράσεις που
θα φέρο
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Capital Link: Τιµητικές διακρίσεις στους Μιχάλη Τσαµάζ (ΟΤΕ) και Nicholas
Logothetis (Libra Group)
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε µε οµιλία του Δηµάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καµίνη...
Με µοναδική επιτυχία και συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα, την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017,
το 7o Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα, µε θέµα:
«Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ» υπό την Αιγίδα του Δήµου
Αθηναίων, ολοκλήρωσε τις εργασίες του µε την απονοµή του Διεθνούς & Ελληνικού «Capital
Link CSR Leadership Awards» στους κκ. Μιχάλη Τσαµάζ Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο
Οµίλου OTE και Nicholas M. Logothetis Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra
Group.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική και Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
O κ.Γιώργος Καµίνης στην οµιλία του τόνισε:
«Οι πόλεις σήµερα παίζουν ενεργό ρόλο ως µοχλοί ανάπτυξης, αναζητώντας «έξυπνους», καινοτόµους
τρόπους για τη αντιµετώπιση των σύγχρονων προβληµάτων», δήλωσε ο κ. Καµίνης, αναφέροντας τους
χειρισµούς του δήµου Αθηναίων στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης του προσφυγικού, σε
συνδυασµό µε το σχεδιασµό στρατηγικών για την αναβάθµιση της πρωτεύουσας.
«Σήµερα µε περηφάνια µπορούµε να πούµε ότι η Αθήνα είναι µια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που και όρθια
έµεινε στην κρίση και απέκτησε δυναµική, ενέργεια και προοπτική. Για να είµαστε αποτελεσµατικοί, γίναµε
πολυεπίπεδοι. Επενδύουµε στα στρατηγικά µας πλεονεκτήµατα, όπως είναι ο τουρισµός και ο πολιτισµός και στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία» τόνισε ο δήµαρχος Αθηναίων και σηµείωσε:
«Αφουγκραζόµαστε όλο και περισσότερο την Κοινωνία των Πολιτών, διευρύνουµε τις συνεργασίες µας µε
δηµόσιους οργανισµούς, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα. Διαβουλευόµαστε µε όσους
ζουν, δηµιουργούν και εργάζονται στην πόλη και αναζητούµε πόρους για να µπορέσουµε να
διαχειριστούµε τις ανάγκες τους και να δώσουµε λύσεις».
Τέλος ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης αναφέρθηκε στην πολιτικό σχεδιασµό και τη στρατηγική του
δήµου Αθηναίων , δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη δικτύων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών, µε όραµα όπως είπε, την αναβάθµιση της συµµετοχής της Αθήνας σε ευρωπαϊκά δίκτυα και
προγράµµατα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόµενους στους
οποίους απονεµήθηκαν τα βραβεία από τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη, στο
πλαίσιο τιµητικής τελετής.
Παραλαµβάνοντας το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award», ο κ. Τσαµάζ, σηµείωσε:
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ είναι, από το Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ, κορυφαίου
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, µέλος του Οµίλου Deutsche Telekom.
Υπό τη διοίκησή του, ο Όµιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονοµικά του, δηµιούργησε νέες πηγές εσόδων, και
µετασχηµατίστηκε σε µια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας µε τον πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE
ως ενιαία εµπορική µάρκα για τα προϊόντα του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Η υγιής
χρηµατοοικονοµική του θέση, επιτρέπει στον Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα εκτεταµένο, πολυετές, σχέδιο
επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και συνδροµητικής
τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές της χώρας. Η στρατηγική του Οµίλου εστιάζει πλέον στον
ψηφιακό του µετασχηµατισµό και την προσαρµογή στα δεδοµένα που δηµιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή.
Από το 2001, ο κ. Τσαµάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των διεθνών
θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος Διοικητικών Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της
COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ΔΣ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση του
Προέδρου του ΔΣ της Telekom Romania Communications. Είναι µέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από τον Ιούλιο 2016
ενώ από το Νοέµβριο του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονοµίας. Πριν την
ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις στους τοµείς
του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone
και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήµιο του New Brunswick του Καναδά.

http://www.bankingnews.gr/
Publication date: 09/06/2017 16:19
Alexa ranking (Greece): 581
http://www.bankingnews.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%C...

Διεθνές Βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award"
Ο κ. Nicholas M. Logothetis, Συνιδρυτής, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group,
έλαβε το βραβείο από το Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη, σε αναγνώριση του
σηµαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα, µε στόχο το δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο
µέλλον.
O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Libra Group και Συνιδρυτής
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Concordia. O Nicholas είναι ένας επιχειρηµατίας που
διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε το Concordia, µαζί µε τον
συνεργάτη του Matthew Swift, µε στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ πολλών τοµέων, ώστε να
αντιµετωπιστούν επαρκώς οι παγκόσµιες προκλήσεις και να συµβάλλει στο σχεδιασµό ενός καλύτερου,
βιώσιµου µέλλοντος. Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσµευσή του µέσα από συνεργασίες να
προσφέρει λύσεις στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα από τα εξέχοντα διεθνή
κέντρα παγκόσµιων συνεργασιών µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριµένου συµβουλίου που
αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τους µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς και τον ακαδηµαϊκό τοµέα. Οι ηγετικές του ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να
δηµιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως φηµισµένο
ηγέτη στο χώρο της δηµιουργίας συνεργασιών.
Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι Διεθνών Συνόδων Κορυφής και
πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, µε επιφανείς οµιλητές από τον δηµόσιο, τον
ιδιωτικό και µη κερδοσκοπικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.
Ο Nicholas είναι µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων τoυ Λονδίνου, του National Press Club
Washington DC καθώς και του Overseas Press Club. Πριν δηµιουργήσει το Concordia και ενταχθεί στο Libra
Group, πέρασε αρκετά χρόνια αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία στον κλάδο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
στα Fox News, British Sky Broadcasting, Bryan Cave LLP, Husch Blackwell Sanders and News Corporation. Ο
Nicholas τελείωσε τη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων Elliott στο Πανεπιστήµιο George Washington.

κος Γιώργος Τσόπελας, Senior Partner, Greece & Cyprus - McKinsey & Company, κος Γιώργος Καµίνης,
Δήµαρχος Αθηναίων και κος Ιωάννης Α. Μουρµούρας, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

κα Ντέπη Τζιµέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας - Όµιλος ΟΤΕ, κος Τζέφρεϋ Πύατ (Geoffrey R.
Pyatt), Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κος Μιχάλης Τσαµάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος Όµιλος ΟΤΕ, κος John S. Koudounis, Chief Executive Officer - Calamos Investments και κος John P. Calamos,
Sr., Founder, Chairman and Global Chief Investment Officer - Calamos Investments

κος Γιώργος Τσόπελας, Senior Partner, Greece & Cyprus - McKinsey & Company, κος Γιώργος Καµίνης,
Δήµαρχος Αθηναίων, κος Ιωάννης Α. Μουρµούρας, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και κος
Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης

Από το πάνελ «ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ- Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τοµέα
των Ασφαλειών, Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων & Διαχείρισης Κεφαλαίων»
κος Απόστολος Γκουτζίνης, Partner, Head of European Capital Markets - Shearman & Sterling (London) LLP, κος
John P. Calamos, Sr., Founder, Chairman and Global Chief Investment Officer - Calamos Investments, κος John S.
Koudounis, Chief Executive Officer - Calamos Investments, κος Matt Fairfield, CEO - EXIN Group και κος Παύλος
Κανελλόπουλος, Executive Chairman - AIG

http://www.bankingnews.gr/
Publication date: 09/06/2017 16:19
Alexa ranking (Greece): 581
http://www.bankingnews.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%C...

κος Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, κος Nicholas M. Logothetis, Founder, Concordia Summit
& Executive Member of the BoD - Libra Group, κος Γιώργος Καµίνης, Δήµαρχος Αθηναίων και κα Όλγα
Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link

κος Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, κος Nicholas M. Logothetis, Founder, Concordia Summit
& Executive Member of the BoD - Libra Group, κος Μιχάλης Τσαµάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος Όµιλος ΟΤΕ, κος Γιώργος Καµίνης, Δήµαρχος Αθηναίων και κα Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της
Capital Link

κος Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, κα Nitzia Logothetis, George Logothetis’ wife, κα Monica
Logothetis, Nicholas Logothetis’ wife, κος Nicholas M. Logothetis, Founder, Concordia Summit & Executive Member
of the BoD - Libra Group, κος Μιχάλης Τσαµάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος - Όµιλος ΟΤΕ, κος John
P. Calamos, Sr., Founder, Chairman and Global Chief Investment Officer - Calamos Investments, κος Γιώργος
Καµίνης, Δήµαρχος Αθηναίων, κος John S. Koudounis, Chief Executive Officer - Calamos Investments και κα
Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link
www.bankingnews.gr
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Στον Μ. Τσαµάζ το βραβείο «2017Capital Link CSR Leadership Award»
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Με συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα, την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017, το 7o Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα, µε θέµα: «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο
της ΕΚΕ» υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων, ολοκλήρωσε τις εργασίες του µε την απονοµή του Διεθνούς
& Ελληνικού «Capital Link CSR Leadership Awards» στους κκ. Μιχάλη Τσαµάζ Πρόεδρο Διευθύνοντα
Σύµβουλο Οµίλου OTE και Nicholas M. Logothetis Συνιδρυτή, Concordia Summit, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra
Group.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική και Διεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συµβολή τους στην
ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε µε οµιλία του Δηµάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καµίνη κατά την οποία τόνισε:
«οι πόλεις σήµερα παίζουν ενεργό ρόλο ως µοχλοί ανάπτυξης, αναζητώντας «έξυπνους», καινοτόµους
τρόπους για τη αντιµετώπιση των σύγχρονων προβληµάτων», δήλωσε ο κ. Καµίνης, αναφέροντας τους
χειρισµούς του δήµου Αθηναίων στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης του προσφυγικού, σε
συνδυασµό µε το σχεδιασµό στρατηγικών για την αναβάθµιση της πρωτεύουσας.
«Σήµερα µε περηφάνια µπορούµε να πούµε ότι η Αθήνα είναι µια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που και όρθια
έµεινε στην κρίση και απέκτησε δυναµική, ενέργεια και προοπτική. Για να είµαστε αποτελεσµατικοί, γίναµε
πολυεπίπεδοι. Επενδύουµε στα στρατηγικά µας πλεονεκτήµατα, όπως είναι ο τουρισµός και ο πολιτισµός και στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία» τόνισε ο δήµαρχος Αθηναίων και σηµείωσε:
«Αφουγκραζόµαστε όλο και περισσότερο την Κοινωνία των Πολιτών, διευρύνουµε τις συνεργασίες µας µε
δηµόσιους οργανισµούς, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα. Διαβουλευόµαστε µε όσους
ζουν, δηµιουργούν και εργάζονται στην πόλη και αναζητούµε πόρους για να µπορέσουµε να
διαχειριστούµε τις ανάγκες τους και να δώσουµε λύσεις».
Τέλος ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης αναφέρθηκε στην πολιτικό σχεδιασµό και τη στρατηγική του
δήµου Αθηναίων , δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη δικτύων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών, µε όραµα όπως είπε, την αναβάθµιση της συµµετοχής της Αθήνας σε ευρωπαϊκά δίκτυα και
προγράµµατα.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόµενους στους οποίους
απονεµήθηκαν τα βραβεία από τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη, στο πλαίσιο τιµητικής τελετής.
Ελληνικό Βραβείο 2017 Capital Link CSR Leadership Award.
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ, Πρόεδρος Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου OTE, παρέλαβε το βραβείο από τον κ.
Γιώργο Καµίνη, Δήµαρχο Αθηναίων ως αναγνώριση της εξαιρετικής συµβολής του Οµίλου στους τοµείς
του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιµη ανάπτυξη του Οµίλου ΟΤΕ
είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου για
όλους.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας» σηµείωσε ο κ. Τσαµάζ παραλαµβάνοντας το βραβείο.
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ είναι, από το Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ, κορυφαίου
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, µέλος του Οµίλου Deutsche Telekom.
Υπό τη διοίκησή του, ο Όµιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονοµικά του, δηµιούργησε νέες πηγές εσόδων, και
µετασχηµατίστηκε σε µια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας µε τον πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE
ως ενιαία εµπορική µάρκα για τα προϊόντα του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Η υγιής
χρηµατοοικονοµική του θέση, επιτρέπει στον
Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα εκτεταµένο, πολυετές, σχέδιο επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής
νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και συνδροµητικής τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές της
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χώρας. Η στρατηγική του Οµίλου εστιάζει πλέον στον ψηφιακό του µετασχηµατισµό και την προσαρµογή
στα δεδοµένα που δηµιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή.
Από το 2001, ο κ. Τσαµάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των διεθνών
θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος Διοικητικών Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της
COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ΔΣ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση του
Προέδρου του ΔΣ της Telekom Romania Communications.
Είναι µέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από τον Ιούλιο 2016 ενώ από το Νοέµβριο του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής
της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονοµίας. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει διαδοχικά
υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις στους τοµείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής
Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήµιο του New Brunswick του Καναδά.
Διεθνές Βραβείο 2017 Capital Link CSR Leadership Award.
Ο κ. Nicholas M. Logothetis, Συνιδρυτής, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group, έλαβε το
βραβείο από το Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη, σε αναγνώριση του σηµαντικού έργου της Concordia
να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, µε στόχο το δηµιουργικό
διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.
O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Libra Group και Συνιδρυτής
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Concordia. O Nicholas είναι ένας επιχειρηµατίας που
διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις.
Ίδρυσε το Concordia, µαζί µε τον συνεργάτη του Matthew Swift, µε στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία
µεταξύ πολλών τοµέων, ώστε να αντιµετωπιστούν επαρκώς οι παγκόσµιες προκλήσεις και να συµβάλλει
στο σχεδιασµό ενός καλύτερου, βιώσιµου µέλλοντος. Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσµευσή του
µέσα από συνεργασίες να προσφέρει λύσεις στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα από
τα εξέχοντα διεθνή κέντρα παγκόσµιων συνεργασιών µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριµένου συµβουλίου που
αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τους µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς και τον ακαδηµαϊκό τοµέα.
Οι ηγετικές του ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να δηµιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες
ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως φηµισµένο ηγέτη στο χώρο της δηµιουργίας
συνεργασιών.
Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι Διεθνών Συνόδων Κορυφής και
πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, µε επιφανείς οµιλητές από τον δηµόσιο, τον
ιδιωτικό και µη κερδοσκοπικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.
Ο Nicholas είναι µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων τoυ Λονδίνου, του National Press Club
Washington DC καθώς και του Overseas Press Club. Πριν δηµιουργήσει το Concordia και ενταχθεί στο Libra
Group, πέρασε αρκετά χρόνια αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία στον κλάδο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
στα Fox News, British Sky.

ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Calamos, Koudounis, Fairflield & Π. Κανελλόπουλος: Είναι ώρα για επενδύσεις
στην Ελλάδα
Την ώρα που κορυφώνεται η αγωνία για τις τελικές ανακοινώσεις για το µέλλον της Εθνικής
Ασφαλιστικής, οι φερόµενοι νέοι µεγαλοµέτοχοι της µεγαλύτερης ασφαλιστικής της χώρας
παρευρέθηκαν στο 7o Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα. Οι κ.κ
John P. Calamos, John S. Koudounis, Matt Fairflield και Παύλος Κανελλόπουλος ανέλυσαν τις
επενδυτικές ευκαιρίες στον τοµέα των Ασφαλειών, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων & διαχείρισης
κεφαλαίων. Σε κοινή τους τοποθέτηση σηµείωσαν, µεταξύ άλλων:
“Εκτός από τις δικές µας µεγάλες επενδύσεις στη χώρα, είµαστε ενθουσιασµένοι που βλέπουµε επενδύσεις
που προέρχονται από την Κίνα σε τοµείς όπως η υποδοµή, η ενέργεια, τα λιµάνια και τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς είναι ζωτικής σηµασίας για την απόκτηση ποικίλων ροών σηµαντικών
ξένων επενδύσεων.
Το τρίτο ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολο όσον αφορά την λιτότητα.
Ωστόσο, η Ευρώπη είναι ισχυρότερη τώρα σε σχέση µε την περίοδο των προηγούµενων προγραµµάτων
διάσωσης.
Υπάρχει ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια χαλάρωση για τον ελληνικό λαό µαζί µε την προσδοκία ότι οι
έλεγχοι κεφαλαίων θα πρέπει να τερµατιστούν µέχρι τα τέλη του 2018.
Είµαστε υπέρ του οτιδήποτε είναι καλό για την ελληνική οικονοµία ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόµµα
κυβερνά. Πιστεύουµε ακράδαντα – και έχουµε αποδείξει µέσω των ενεργειών µας – ότι τώρα είναι
καιρός να επενδύσουµε στην Ελλάδα“.
Λίγα λόγια για το Συνέδριο
Με µοναδική επιτυχία και συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα, πραγµατοποιήθηκε το 7o Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το Νέο
Πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου
Αθηναίων.
Σκοπός του Συνεδρίου φέτος ήταν να εστιάσει στην βαρύτητα της Επένδυσης στην Ανάπτυξη όχι µόνο ως
µορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και ως µέσο εξόδου των Ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’
επέκταση της χώρας από την οικονοµική κρίση.
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι
συνθήκες βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο
προσέφερε στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και
χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραµµάτων και επαφών
που συµβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Και φέτος το Συνέδριο αποτέλεσε πλατφόρµα κλειδί µέσω της
οποίας γεφυρώθηκε η επικοινωνία µεταξύ εταιρειών, πολιτών και Φορέων επιτυγχάνοντας το χτίσιµο
αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. Το Συνέδριο αυτό, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα,
Λεµεσό, Σαγκάη και από φέτος και στη Σιγκαπούρη) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
Στο πλαίσιο τιµητικής τελετής, ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καµίνης, απένειµε το Ελληνικό
Βραβείο “2017 Capital Link CSR Leadership Award“, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου
ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαµάζ. Το Διεθνές Βραβείο “2017 Capital Link CSR Leadership Award” απονεµήθηκε στον
κ. Nicholas M. Logothetis, Founder, Concordia Summit & Executive Member of the BoD – Libra Group.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε Κυβερνητικούς Εκπροσώπους, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
Ανώτατη βαθµίδα στελεχών του ιδιωτικού τοµέα και διεθνών εταιρειών και επενδυτών που
δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα.
Αναλυτικότερα:
-Τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα
-Τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη
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-2 από τις µεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς
-Ανώτεροι εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισµών: European Bank for Reconstruction and
Development, European Investment Bank, European Investment Fund, International Finance Corporation (IFC)
-Διεθνής εµπορική και επενδυτική τράπεζα: Atlantic Bank of N.Y.
-Οι 2 µεγαλύτερες ελεγκτικές και συµβουλευτικές εταιρείες: Ernst & Young, McKinsey & Company
-Μεγάλα Ελληνικά & Ξένα Δικηγορικά Γραφεία : Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία,
Ποταµίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία, Shearman & Sterling (London) LLP, Watson Farley & Williams
-2 Mεγάλες Εταιρίες από το χώρο της Ενέργειας : ΔΕΗ – ΕΛΠΕ
-Από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών: Όµιλος OTE
-Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία: Nicholas Logothetis, John Calamos, John Koudounis, Dean
Metropoulos, Matt Fairfield-EXIN Group, Pavlos Canellopoulos – AIG
-Ελληνικά και Ξένα Funds – Apollo Management International LLP, Blackrock, B2KAPITAL, DECA Investments,
First Athens Corporate Finance SA, Global Finance Partners, Pillarstone
-Από τις σηµαντικότερες Ελληνικές και Ξένες εταιρείες και Οργανισµοί: Hellas Gold S.A., Papastratos S.A.,
Tickethour Group, Friesland Campina, ICAP Group, Olympic Brewery S.A.
-Hellenic Financial Literacy Institute
-Άλλοι Οργανισµοί: American Entrepreneurship Award, Bubbllz, VentureFriends,– Carlsberg Group, Blueground,
Hellenic Entrepreneurship Award
-Σηµαντικοί εκπρόσωποι διεθνών δηµοσιογραφικών σταθµών: Reuters, Alpha TV
Το Συνέδριο είχε δύο όψεις –Κοινωνική & Επιχειρηµατική
Από την Επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο ανέδειξε και πρόβαλε τις συγκεκριµένες δράσεις και
προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς Οµογενείς
συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο συµµετείχαν διεθνείς φορείς,
ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς
επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι ταξιδέψαν στην Ελλάδα για να τον σκοπό αυτό. Οι
διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες συνέβαλαν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής
εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων.
Από την Κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι την δυνατότητα
σε 100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες
τους µε το δικό τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το
διεθνοποιηµένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους είναι ευρύτατη
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
Β. Κρ.

http://breakingnewslive.net/gr/
Publication date: 09/06/2017 14:42
Alexa ranking (Greece): 42492
http://breakingnewslive.net/gr/news/anapty3h-kai-koinwnikh-ey8ynh-sto-7o-synedr...

Ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη στο 7ο συνέδριο Capital Link
Με επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή, ολοκληρώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το 7ο ετήσιο
συνέδριο της Capital Link που φέτος είχε σαν τίτλο «Επενδύοντας στην ανάπτυξη. Το νέο πρόσωπο της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.» Όπως είπε στο CNN Greece, ο πρόεδρος της Capital Link Inc, Νίκος
Μπορνόζης, «το συνέδριο πραγµατοποιείται σε µια πολύ σηµαντική στιγµή καθώς η ελληνική οικονοµία
βρίσκεται στη θέση της επανεκκίνησης και έτοιµη να ξαναπροχωρήσει προς την ανάπτυξη».

Διαβάστε επίσης

Το συνέδριο της Capital Link, έχει στόχο να προβάλει τις δράσεις των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων
για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της ελληνικής οικονοµίας, των χρηµατοδοτικών εργαλείων που
είναι διαθέσιµα για µια βιώσιµη ανάπτυξη και το πως οι καλές πρακτικές θα επιστρέψουν στην κοινωνία
και θα ενισχύσουν την απασχόληση και την ποιότητα ζωής.

Μερικά από τα θέµατα που αναπτύχθηκαν φέτος ήταν:

η πρόκληση του χρηµατοοικονοµικού αναλφαβητισµού και η προετοιµασία των νέων ανθρώπων για
τις προκλήσεις του αύριο, εµφυσώντας τους το επιχειρηµατικό πνεύµα. Παράλληλα η υποστήριξη
των επιχειρηµατιών του αύριο µε τα υπάρχοντα χρηµατοδοτικά εργαλεία και θεσµούς, όπως η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Κεφάλαιο κ.α. Στελέχη
αυτών των θεσµών παρουσίασαν το ιστορικό και τη δράση τους και έδωσαν ένα πλαίσιο
χρηµατοδότησης και λειτουργίας που οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υπόψη τους.
η δηµιουργία προοπτικών και ευκαιριών από ελληνικές επιχειρήσεις που αποτελούν πυλώνες για την
ελληνική οικονοµία. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν σχετικές παρουσιάσεις από στελέχη της ΔΕΗ, των
ΕΛΠΕ και του ΟΤΕ. Το κοινό µάλιστα υποδέχθηκε πολύ θερµά την πρωτοβουλία του ΟΤΕ µε το
πρόγραµµα 50 plus που έχει στόχο να καταπολεµήσει τον ψηφιακό αναλφαβητισµό στην τρίτη ηλικία.
τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια τόσο από την πλευρά των προβληµάτων που δηµιουργεί στο
τραπεζικό σύστηµα και κατ επέκταση στην οικονοµία όσο και από την πλευρά των ευκαιριών που
δηµιουργεί για επενδύσεις και ανάπτυξη.
οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, από ελληνικά αλλά και ξένα private equity.
Στην οµιλία του ο υφυπουργός οικονοµίας και ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας τόνισε ότι έχουν
συσσωρευτεί όλες οι προϋποθέσεις για την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη καθώς έχουν διορθωθεί
ανισορροπίες δεκαετιών, σηµειώνοντας ότι θα πρέπει «να αλλάξουµε νοοτροπία και να µην επαναλάβουµε
τα λάθη του παρελθόντος.» Αναφέρθηκε επίσης στις ιδιωτικοποιήσεις των τελευταίων ετών και σε µια
σειρά νέων επενδύσεων που είναι έτοιµες να υλοποιηθούν και κατέληξε λέγοντας ότι αν ολοκληρωθεί
θετικά η διαπραγµάτευση στο eurogroup της 15ης Ιουνίου, η ελληνική οικονοµία µπορεί να εκτιναχθεί.

Προσκεκληµένοι στα πάνελς ήταν εκπρόσωποι µεγάλων επενδυτικών funds των ΗΠΑ όπως οι Τζον
Κάλαµος, Ντιν Μητρόπουλος και Τζον Κουντούνις οι οποίοι εκτίµησαν ότι η ελληνική οικονοµία
µπορεί τώρα να προσελκύσει επενδύσεις. Άλλωστε η κοινοπραξία µε επικεφαλής το group του Τζον Κάλαµος
διεκδικεί την Εθνική Ασφαλιστική. Ο κ. Κάλαµος τόνισε ότι βούληση του είναι να γίνει καταλύτης για την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο και λειτουργικό το
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ρυθµιστικό πλαίσιο στη χώρα.

Το Capital Link φέτος τίµησε µε το δύο εξέχουσες µορφές του επιχειρηµατικού κόσµου µε το ελληνικο και
αντίστοιχα διεθνές, Capital Link CSR Leadership Award για την προσφορά τους στην Ελλάδα και στην
ελληνική κοινωνία. Τον κ.Μιχάλη Τσαµάζ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του ΟΤΕ και τον κ.
Nickolas Logothetis, συνιδρυτή του Concordia summit και εκτελεστικό µέλος του ΔΣ του Libra
Group. Τα βραβεία στους δύο τιµώµενους απένειµε ο δήµαρχος της Αθήνας Γιώργος Καµίνης

Το συνέδριο και φέτος είχε µία παράλληλη εκδήλωση. Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο περισσότερες από 100
ΜΚΟ παρουσίασαν το έργο τους, τις πρωτοβουλίες τους, και τις δραστηριότητες τους και διέθεσαν
ενηµερωτικό υλικό στο κοινό.
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Τι συζητήθηκε στο Συνέδριο της Capital Link «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το
Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ»!
Με µοναδική επιτυχία και συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα, πραγµατοποιήθηκε το 7o
Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Επενδύοντας
στην Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο HILTON
Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων. Το nextdeal.gr ήταν χορηγός επικοινωνίας του
συνεδρίου.

Σκοπός του Συνεδρίου φέτος ήταν να εστιάσει στην βαρύτητα της Επένδυσης στην Ανάπτυξη όχι µόνο ως
µορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και ως µέσο εξόδου των Ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’
επέκταση της χώρας από την οικονοµική κρίση.
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι συνθήκες
βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο προσέφερε
στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και
χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραµµάτων και επαφών
που συµβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Και φέτος το Συνέδριο αποτέλεσε πλατφόρµα κλειδί µέσω της
οποίας γεφυρώθηκε η επικοινωνία µεταξύ εταιρειών, πολιτών και Φορέων επιτυγχάνοντας το χτίσιµο
αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. Το Συνέδριο αυτό, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα,
Λεµεσό, Σαγκάη και από φέτος και στη Σιγκαπούρη) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
Στο πλαίσιο τιµητικής τελετής, ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καµίνης, απένειµε το Ελληνικό
Βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award", στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου
ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαµάζ. Το Διεθνές Βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award" απονεµήθηκε στον
κ. Nicholas M. Logothetis, Founder, Concordia Summit & Executive Member of the BoD - Libra Group.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε Κυβερνητικούς Εκπροσώπους, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
Ανώτατη βαθµίδα στελεχών του ιδιωτικού τοµέα και διεθνών εταιρειών και επενδυτών που
δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα.
Αναλυτικότερα:
• Τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα
• Τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη
• 2 από τις µεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς
• Ανώτεροι εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισµών: European Bank for Reconstruction and
Development, European Investment Bank, European Investment Fund, International Finance Corporation (IFC)
• Διεθνής εµπορική και επενδυτική τράπεζα: Atlantic Bank of N.Y.
• Οι 2 µεγαλύτερες ελεγκτικές και συµβουλευτικές εταιρείες: Ernst & Young, McKinsey & Company
• Μεγάλα Ελληνικά & Ξένα Δικηγορικά Γραφεία : Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία, Ποταµίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία, Shearman & Sterling (London) LLP, Watson Farley &
Williams
• 2 Mεγάλες Εταιρίες από το χώρο της Ενέργειας : ΔΕΗ – ΕΛΠΕ
• Από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών: Όµιλος OTE
• Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία: Nicholas Logothetis, John Calamos, John Koudounis, Dean
Metropoulos, Matt Fairfield-EXIN Group, Pavlos Canellopoulos - AIG
• Ελληνικά και Ξένα Funds – Apollo Management International LLP, Blackrock, B2KAPITAL, DECA
Investments, First Athens Corporate Finance SA, Global Finance Partners, Pillarstone
• Από τις σηµαντικότερες Ελληνικές και Ξένες εταιρείες και Οργανισµοί: Hellas Gold S.A., Papastratos
S.A., Tickethour Group, Friesland Campina, ICAP Group, Olympic Brewery S.A.
• Hellenic Financial Literacy Institute
• Άλλοι Οργανισµοί: American Entrepreneurship Award, Bubbllz, VentureFriends,– Carlsberg Group, Blueground,
Hellenic Entrepreneurship Award
• Σηµαντικοί εκπρόσωποι διεθνών δηµοσιογραφικών σταθµών: Reuters, Alpha TV
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κος Γιώργος Τσόπελα ς, Senior Partner, Greece & Cyprus - McKinsey & Company,
κος Γιώργος Κα µίνης, Δήµα ρχος Αθηνα ίων κα ι
κος Ιωά ννης Α. Μουρµούρα ς, Υποδιοικητής της Τρά πεζα ς της Ελλά δος

κα Ντέπη Τζιµέα , Executive Director Ετα ιρικής Επικοινωνία ς - Όµιλος ΟΤΕ,
κος Τζέφ ρεϋ Πύα τ (Geoffrey R. Pyatt), Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλά δα ,
κος Μιχά λης Τσα µά ζ, Πρόεδρος κα ι Διευθύνων Σύµβουλος - Όµιλος ΟΤΕ,
κος John S. Koudounis, Chief Executive Officer - Calamos Investments κα ι
κος John P. Calamos, Sr., Founder, Chairman and Global Chief Investment Officer - Calamos Investments

κος Γιώργος Τσόπελα ς, Senior Partner, Greece & Cyprus - McKinsey & Company,
κος Γιώργος Κα µίνης, Δήµα ρχος Αθηνα ίων,
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κος Ιωά ννης Α. Μουρµούρα ς, Υποδιοικητής της Τρά πεζα ς της Ελλά δος κα ι
κος Στέργιος Πιτσιόρλα ς, Υφ υπουργός Οικονοµία ς κα ι Ανά πτυξης

Το Συνέδριο είχε δύο όψεις – Κοινωνική & Επιχειρηµατική
Από την Επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο ανέδειξε και πρόβαλε τις συγκεκριµένες δράσεις και
προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς Οµογενείς
συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο συµµετείχαν διεθνείς φορείς,
ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς
επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι ταξιδέψαν στην Ελλάδα για να τον σκοπό αυτό. Οι
διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες συνέβαλαν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής
εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων.
Από την Κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι την δυνατότητα σε
100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους
µε το δικό τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο
προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της
Ελληνικής Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
Το Συνέδριο άνοιξε µε σύντοµο χαιρετισµό από τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link Inc.
ο οποίος τόνισε:
«Ουσιαστικό ρόλο στην ανάκαµψη των επιχειρήσεων στοχεύοντας στην βιωσιµότητα τους, εντός Ελλάδος
και ιδιαίτερα των Ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό, κατέχει η χρηµατοδότηση τους µέσω ιδιωτικών και
επιχειρηµατικών κεφαλαίων.
Μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας αποτελεί η προσέλκυση κεφαλαίων από
Διεθνείς Οργανισµούς και επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό καθίσταται
αναγκαίο να διαµορφωθεί το πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις
υψηλών αποδόσεων. Σε µία χώρα, όπως η δική µας, µε την συγκεκριµένη στρατηγική γεωγραφική θέση,
υπάρχουν σηµαντικές ευκαιρίες για τους διεθνείς επενδυτές σε πολλούς τοµείς, όπως ο τουρισµός, η
αγορά ακινήτων, οι µεταφορές, οι υποδοµές, οι ασφάλειες, τα logistics, οι επιστήµες υγείας, η πληροφορική
και οι νέες τεχνολογίες.
Εξίσου αναγκαία προτεραιότητα της χώρας είναι η αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, τα
οποία αποτελούν πολύ σηµαντικό εµπόδιο στην οικονοµική ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση για την
αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και κατ’ επέκταση την ανάκαµψη της χώρας αποτελεί η
ανάκτηση της εµπιστοσύνης των καταθετών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών. Αποτελεί πρόκληση
λοιπόν η εύρεση δυνατοτήτων διεξοδικών λύσεων µε στόχο την αναζωογόνηση του επιχειρηµατικού τοµέα
µέσω συντονισµένων προσπαθειών, µε µοναδικό σκοπό την ανάκτηση του παραγωγικού ιστού της
οικονοµίας µας».
Την εισαγωγική οµιλία του Συνεδρίου µε θέµα ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,
πραγµατοποίησε η κα. Κατερίνα Παναγοπούλου, Εθνική Πρέσβειρα της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο για τον Αθλητισµό, την Ανοχή κα το Ευ Αγωνίζεσθαι και Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού
Σωµατείου Γυναικών “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” η οποία τόνισε:
«Για τις αναπτυγµένες οικονοµίες και κοινωνίες του κόσµου µας, η κοινωνική συνοχή και η ποιότητα ζωής
είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη δηµιουργία Εθνικού Πλούτου.
Η ύπαρξη ισχυρών κοινωνικών θεσµών, η ποιοτική λειτουργία των συστηµάτων Παιδείας, υγείας και
πρόνοιας, η προστασία των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και ύπαρξη ανοικτού δηµόσιου χώρου στις
πόλεις, συµβάλλουν, όχι µόνο, στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και στη θεµελίωση
θετικών όρων ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων.
Η αναγέννηση της Πατρίδας µας και η ανασυγκρότηση της οικονοµίας της, δεν χρειάζεται, µόνο,
ανταγωνιστικό Εθνικό Προϊόν. Χρειαζόµαστε, άµεσα, ως προϋπόθεση για την βιώσιµη ανάπτυξη, την
παραγωγή κοινωνικού κεφαλαίου.
Για να µπορέσουµε, όµως, να παράξουµε κοινωνικό κεφάλαιο, ιδίως, σε µία περίοδο που η δηµοσιονοµική
κρίση ανακυκλώνεται, πρέπει αλλάξουµε φιλοσοφία και σχεδιασµό στην κοινωνική µας πολιτική.
Η Πατρίδα µας χρειάζεται το κοινωνικό κεφάλαιο που προκύπτει, κυρίως, από τη συντονισµένη προσφορά
σύγχρονων κοινωνικών υπηρεσιών από το κράτος, τον εθελοντικό τοµέα και τις επιχειρήσεις.
Μόνο, µε αυτό τον τρόπο, θα µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε, όλες τις δυνάµεις, που µπορούν να
επουλώσουν κοινωνικές πληγές και να συµβάλλουν στην ενίσχυσης της εθνικής µας αυτοπεποίθησης».
ΕΝΟΤΗΤΑ "ACT 4 GREECE": ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Την οµιλία της ενότητας πραγµατοποίησε η κα. Νέλλη Τζάκου-Λαµπροπούλου, Γενική Διευθύντρια
Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, η οποία «παρουσίασε το βραβευµένο από την UNESCO
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πρόγραµµα act4Greece, µια καινοτόµο πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας για την ανάπτυξη της
κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε µια ηλεκτρονική
πλατφόρµα (www.act4greece.gr) που επιτρέπει τη συγκέντρωση πόρων από το πλήθος (crowdfunding) για
κοινωφελείς σκοπούς σε 7 άξονες: Πρόνοια, υγεία & αλληλεγγύη, Κοινωνική επιχειρηµατικότητα,
Πολιτισµός, Νεανική & καινοτόµος επιχειρηµατικότητα, Περιβάλλον, Έρευνα & εκπαίδευση και Αθλητισµός.
Μέσα σε 1 χρόνο λειτουργίας, το πρόγραµµα έχει υποστηρίξει 15 κοινωνικές δράσεις και έχουν
πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 4.500 δωρεές συγκεντρώνοντας σχεδόν 1,5 εκατ. Ευρώ.»
ΕΝΟΤΗΤΑ “Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ –
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ”
Την οµιλία της ενότητας πραγµατοποίησε ο κ. Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής του
Πανεπιστηµίου του Πειραιώς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού, ο
οποίος στην οµιλία του επεσήµανε τα εξής:
«Οι διαχρονικές χρηµατοπιστωτικές κρίσεις ,αλλά ιδιαίτερα η µοναδική σε ένταση και διάρκεια κρίση του
2007 και η διάχυση της σε ολόκληρο τον κόσµο λόγω της παγκοσµιοποίησης ανέδειξαν την αναγκαιότητα
κατανόησης ενός πολύπλοκου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η άγνοια του οποίου µπορεί να προκαλέσει
ανεπανόρθωτες ζηµίες σε κράτη, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Τα καταναλωτικά πρότυπα ,η υπερχρέωση, η έλλειψη αποταµιευτικής, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής
συνείδησης σε συνδυασµό µε συµπεριφορικά σφάλµατα όπως η άγνοια, η µυωπία, η µόδα, η συµπεριφορά
της αγέλης, η υπερβολική εµπιστοσύνη, η νοητική λογιστική και η γνωστική ασυµφωνία αποτελούν ένα
εκρηκτικό συνδυασµό που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσµο και
υποθηκεύουν σίγουρα το µέλλον τους.
Ως εκ τούτου οι πολίτες στα πλαίσια της ατοµικής ευθύνης ,θα πρέπει να κατανοήσουν το περίπλοκο
οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο λαµβάνουν αποφάσεις µέσω της χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης
(financial education ) και στην συνέχεια να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες (financial capabilities) που θα
βελτιώσουν τη προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση , δεδοµένων των αντικειµενικών περιορισµών
που υπόκεινται, για µια αέναη ατοµική και οικογενειακή χρηµατοοικονοµική ευηµερία (financial wellbeing).
Στην παρουσίαση αυτή καταγράφονται οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι ώστε να
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά ένα νέο, πολύπλοκο ψηφιακό και γρήγορα µεταβαλλόµενο ασταθές
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον.
Ως απάντηση σε αυτήν την δυσµενή οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα διεθνείς οργανισµοί όπως ο
ΟΟΣΑ, Κυβερνήσεις κρατών (π.χ. Ηνωµένου Βασιλείου, Αυστραλίας, ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Καναδά ),
επιστηµονικές ή θεσµικές οργανώσεις (π.χ. American Finance Association, CFA, FINRA, NCEE) ιδιωτικοί
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (HSBC διεθνώς, Interamerican στην Ελλάδα) αλλά και µη κερδοσκοπικοί
οργανισµοί (Jump$tart Coalition) έχουν αναλάβει πολύπλευρες δράσεις την δηµιουργία µίας νέας γενιάς
ενηµερωµένων πολιτών , την προώθηση της χρηµατοοικονοµικής γνώσης και την αέναη χρηµατοοικονοµική
ευηµερία των πολιτών.»
ΕΝΟΤΗΤΑ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ”
Συντονιστής της ενότητας ήταν ο κ. Στράτος Καρακασίδης, Reuters's Reporter, Greek, Cypriot and Baltic
markets - Reuters Agency.
Στην ενότητα ”Υποστηρίζοντας τους επιχειρηµατίες του αύριο” συµµετείχαν οι κκ:
• Christopher R. Upperman, CEO -American Entrepreneurship Award
• Παναγιώτης Χατζηδάκης, Creative Director & Co-Founder, Bubbllz Hellenic Entrepreneurship Award 2016
Winner
• Απόστολος Αποστολάκης, Partner - VentureFriends
• Βασίλης Ανδρικόπουλος, Vice Chairman & Member of the Supervisory Board - Olympic Brewery S.A. –
Carlsberg Group
• Αντρέας Νεζερίτης, Co-Founder and Head of Business Development of Blueground & Hellenic
Entrepreneurship Award 2016 Winner
1) Ο κ. Upperman στην οµιλία του ανέφερε: "Entrepreneurship can be a tremendous catalyst for helping
individuals achieve economic self-sufficiency. The skills and knowledge one has the opportunity to gain through the
entrepreneurial pursuit stands to enhance. And with an increased focus on ways to strengthen the entrepreneurship
ecosystem on behalf of the social, public, and private sectors I sincerely believe entrepreneurs throughout the world
stand to make great strides and make the most of these emerging business conditions. To really enhance our global
economy and harness the true potential of so many more individuals it is my belief organizations such as the
American Entrepreneurship Award must be nimble, ever-evolving, and developing innovative approaches to providing
more resources, monetary and educational in nature, for more to grow their businesses and to succeed."
2) Ο κ. Χατζηδάκης στην οµιλία του ανέφερε: “Επιµονή: ιδιότητα του ατόµου, το οποίο συνεχίζει να
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κάνει, να επιδιώκει, να υποστηρίζει παρά τις δυσκολίες, τις αντιρρήσεις κτλ. που αντιµετωπίζει…”
3) Ο κ. Αποστολάκης στην οµιλία του ανέφερε: "Yπάρχουν διεθνείς αλλά και ελληνικές συνθήκες που
ενισχύουν την τεχνολογική επιχειρηµατικότητα. Αυτό οδηγεί σε µια έξαρση στη δηµιουργία startups που µε
τη σειρά του δηµιουργεί ευκαιρίες για επιχειρηµατίες, επενδυτές και τη χώρα γενικότερα."
4) Ο κ. Ανδρικόπουλος στην οµιλία του ανέφερε: “Μια καταπληκτική και καινοτόµος ιδέα που
δηµιουργεί µια νέα επιχειρηµατική δράση, για να λάµψει χρειάζεται τον απαραίτητο ρεαλισµό, σχεδιασµό
και την άψογη εκτέλεση. Επίσης, σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης πρέπει να παίρνονται γενναίες
αποφάσεις και να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις”
5) Ο κ. Νεζερίτης στην οµιλία του ανέφερε: "Η εµπιστοσύνη που µας έδειξαν οι επενδυτές από την
πρώτη στιγµή ήταν παράγοντας καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη της εταιρίας µας, καθώς πέρα
από την οικονοµική υποστήριξη ήταν σηµαντική, η καθοδήγηση που µας πρόσφεραν σε κάθε στάδιο της
πορείας µας"
ΕΝΟΤΗΤΑ “ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”
Στην ενότητα συµµετείχαν οι κκ:
• Κώστας Γεωργαντζής, PR & CSR Manager - Hellas Gold S.A.
• Γεώργιος Παρτσακουλάκης, HR Director - Papastratos S.A.
1) Ο κ. Γεωργαντζής στην οµιλία του ανέφερε: «Η ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων και η στήριξη
των σηµαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών ως µέσο για την ανασύνταξη της ελληνικής οικονοµίας, µέσω
της υγιούς επιχειρηµατικότητας και της παραγωγικής και βιοµηχανικής ανασυγκρότησης. Η επένδυση της
Ελληνικός Χρυσός και η εξέλιξή της, δείγµα γραφής για το εθνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, την
προσέλκυση επενδύσεων και τις πραγµατικές δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Το οικονοµικό προφίλ
της επένδυσης, η σταθερή προσήλωση στην κοινωνική συνεισφορά και η στρατηγική της για την βιώσιµη
ανάπτυξη µε σηµείο αναφοράς την προτεραιότητα στο περιβάλλον. Οι επιλογές και οι αποφάσεις που
συνέβαλαν στην εδραίωσή της όχι µόνο λόγω της οικονοµικής της βαρύτητας αλλά και σε όρους
πραγµατικής συνεισφοράς.»
2) Ο κ. Παρτσακουλάκης στην οµιλία του τόνισε: «Η Παπαστράτος στα 86 χρόνια της πορείας της,
µέσα από δύσκολες περιόδους για τη χώρα, ανέκαθεν επένδυε όχι µόνο για την ανάπτυξη της ίδιας της
εταιρίας αλλά και της χώρας. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούµε ένα µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα, το
οποίο πλέον, µε τη νέα επένδυση που ανακοινώσαµε πρόσφατα, ξεπερνά το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ.
Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις έχουµε κατορθώσει να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα της εταιρίας και του
εργοστασίου µας και να δηµιουργούµε συνεχώς νέες θέσεις εργασίας. Έχουµε δικαιωθεί για τις επιλογές
µας. Και µπορούµε µε βεβαιότητα πλέον να λέµε ότι µε κάθε µας ενέργεια αφήνουµε πίσω µας µέλλον για
όλους.»
ΕΝΟΤΗΤΑ “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΩΝ”
Συντονίστρια της ενότητας ήταν η κα Σοφία Παπαϊωάννου, παρουσιάστρια της τηλεοπτικής εκποµπής
“360 µοίρες” – Alpha TV, η οποία στην οµιλία της τόνισε ότι:
«Κάποτε στα πλαίσια µίας δηµοσιογραφικής έρευνας µελετήσαµε αν υπάρχουν κάποιες κοινές οικονοµικές
προϋποθέσεις που οδηγούσαν ιστορικά την Ελλάδα στην έξοδο από τις κρίσεις. Φάνηκε ότι µετά από
χρεοκοπίες και πολέµους, και στην χρυσή τετραετία του Βενιζέλου το 1928 -32 αλλά και την 20ετία από το
1953 έως το 1970, τότε που η Ελλάδα, είχε τους υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης παγκοσµίως µετά την
Ιαπωνία, καθοριστικό ρόλο για να κινητοποιηθεί η Ελληνική οικονοµία έπαιξαν εταιρείες όπως ο ΟΤΕ και η
ΔΕΗ ακόµα και οι πρώτες γεωτρήσεις για πετρέλαιο στην Ελλάδα έγιναν εκείνη την 20ετία. Σε αυτές τις
µεγάλες ελληνικές εταιρείες απευθυνόµαστε εποµένως και σήµερα για να µάθουµε τις προοπτικές και τις
ευκαιρίες που σχεδιάζουν για να φέρουν ανάπτυξη και ένα νέο όραµα στην Ελλάδα.»
Στην ενότητα συµµετείχαν οι :
• κ. Κίµων Μαλαταράς, Director of Corporate Affairs & Communication, ΔΕΗ
• κα Ράνια Σουλάκη, Group CSR Manager – Ελληνικά Πετρέλαια
• κα Ντέπη Τζιµέα, Executive Director Corporate Communications – Όµιλος OTE
O κ. Μαλαταράς στην οµιλία του σηµείωσε:
«Η ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού
της σχεδιασµού, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες και εφαρµόζοντας συγκεκριµένες πολιτικές γύρω από
τους πυλώνες του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας, και φυσικά της Οικονοµίας. Η Εταιρεία, πλήρως
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ευαισθητοποιηµένη στο αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας για την αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής και
για ένα καλύτερο Περιβάλλον, έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την προστασία του, µε την
πραγµατοποίηση πολύ σηµαντικών ενεργειακών επενδύσεων για παραγωγικό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη,
στόχος του οποίου δεν είναι να τηρούνται απλώς οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινοτική και
την εθνική περιβαλλοντική νοµοθεσία, αλλά η προώθηση της περιβαλλοντικής στρατηγικής της Εταιρείας.»
Η κα Σουλάκη στην οµιλία της τόνισε:
«ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Η µείωση της ανεργίας των νέων θα επιτευχθεί µέσα από συνέργειες. Eκπαιδευτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις
και πολιτεία θα πρέπει να συνεργαστούν στενά.
Οι επιχειρήσεις να δώσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας των
νέων. Τα σχολεία και τα πανεπιστήµια να προσεγγίσουν τις επιχειρήσεις και να εκπαιδευτούν µαθητές και
δάσκαλοι, ώστε να προσαρµόζονται τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας και να κατευθύνουν τους νέους σε σωστές επαγγελµατικές επιλογές, µε τα κατάλληλα προσόντα
και δεξιότητες.
Τέλος, η πολιτεία θα πρέπει να χαράξει µια εθνική στρατηγική για τη νεολαία και να υποστηρίξει τα
προγράµµατα πρακτικής άσκησης και επαγγελµατικής κατάρτισης, δηµιουργώντας κίνητρα για τις
επιχειρήσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, επιβραβεύοντας τις καλές πρακτικές και δηµιουργώντας
έναν συµβουλευτικό θεσµό για ποιοτική καθοδήγηση σε θέµατα απασχόλησης, µε στόχο τη δηµιουργία
όλων των προϋποθέσεων για οµαλή µετάβαση από τις σπουδές στην εργασία».
Μιλώντας στο πάνελ «Ελληνικές Εταιρείες - Δηµιουργία Προοπτικών και Ευκαιριών», η Executive
Director Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ, κα Ντέπη Τζιµέα, αναφέρθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας
και της καινοτοµίας για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, την ανάκαµψη της οικονοµίας και την
πρόοδο της κοινωνίας. Η κα. Τζιµέα µίλησε για το επενδυτικό πλάνο του Οµίλου ΟΤΕ, ύψους 3,5 δισ. ευρώ
σε επίπεδο 10ετίας έως το 2020, µε στόχο τη δηµιουργία δικτύων νέας γενιάς που θα επιταχύνουν τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας και θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών σε γρήγορο Internet,
ακόµη και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές. Επίσης, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο του ICT για την
ανάπτυξη κοινωνικά υπεύθυνων και προηγµένων υπηρεσιών για τις εταιρείες και τους πολίτες, όπως οι
λύσεις Smart Cities, Smart Office και e-Health του Οµίλου ΟΤΕ. Τέλος, αναφέρθηκε στα προγράµµατα για την
εκπαίδευση των νέων, την αντιµετώπιση του ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών
οµάδων, που υλοποιεί, µεταξύ άλλων, η εταιρεία.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συντονιστής της ενότητας ήταν η κα Virginia Murray Partner and head of the Greek law corporate, projects and
finance practice of WFW's Greek office - Watson Farley & William. Η κα Murray στην οµιλία της τόνισε:
«Οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους είναι µείζουσας σηµασίας για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονοµίας. Τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ήδη διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο
στην υποστήριξη αυτού του ζωτικής σηµασίας τοµέα, από τις εµπορικές διευκολύνσεις που παραχωρούν
στις ελληνικές τράπεζες, την διάθεση δανείων µικρής κλίµακας µέσω ελληνικών τραπεζών έως και την
στήριξη των προσπαθειών των ελληνικών τραπεζών στην διευθέτηση των χαρτοφυλακίων µη
εξυπηρετούµενων δανείων. Εφόσον βρισκόµαστε ακόµα σε πρώιµο στάδιο, η συζήτηση θα επικεντρωθεί
στο πώς οι επιχειρήσεις µπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις σχετικές µε την
επιχειρηµατικότητα, και πως αυτές µπορούν να αναπτύξουν και να ενδυναµώσουν ισχυρούς Έλληνες
εξαγωγείς».
Στην ενότητα συµµετείχαν οι:
• κα Sabina Dziurman, Director for Greece and Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
• κα Eirini Botonaki, Loan Officer - Global Relationship Manager, Banking Sector Greece - European Investment
Bank
• κ. George Giakoumakis, Mandate Relationship Manager - European Investment Fund
• κα Ismini Papakirillou, -Investment Officer, Manufacturing, Agribusiness and Services - International Finance
Corporation (IFC)
1) Η κα Sabina Dziurman στην οµιλία της τόνισε: «EBRD is an international financial institution which
operates in more than 30 countries. The Bank started its engagement in Greece in late 2015 on a temporary basis to
support the country’s economic recovery. The start has been rapid with amounts invested to date of over €1 billion in
17 projects. Our work helps to tackle the consequences of the financial and economic crisis and addresses the
structural challenges the country’s economy faces. The aim is to promote the transition to a successful market
economy, which is competitive, inclusive, well-governed, green, resilient and integrated».
2) Η κα Eirini Botonaki, στην οµιλία της ανέφερε: «EIB, the Bank of the EU, has been present in Greece
uninterruptedly for over 45 years. Since the crisis erupted in the country in 2008, the EIB has provided more than EUR
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uninterruptedly for over 45 years. Since the crisis erupted in the country in 2008, the EIB has provided more than EUR
14bn financing for projects in the Greek public and private sector. In an effort to strengthen the Bank’s activities and
demonstrate its strong commitment to the country’s economic recovery, the Bank established in early 2016 the
“Investment Team for Greece”, a dedicated team entrusted with the task to intensify the Bank’s operational and
advisory works on the ground. In 2016, the EIB approved some EUR 2.3bn of new loans and disbursed EUR 1.5bn to
the Greek economy, with financing for small businesses accounting for 75%, with an additional 22% for innovation
and 3% for infrastructure projects. Going forward, the Bank expects to be able to further expand its catalytic impact in
the country, also with the backing of the EU’s Investment Plan for Europe (most commonly known as the “Juncker
Plan”).»
3) Ο κ. Γιώργος Γιακουµάκης στην οµιλία του ανέφερε ότι: «EIF was and continues to be strongly
engaged in Greece – it has recently taken a more catalytic stand in stimulating the growth of the Greek VC/PE sector,
through the launch of the EUR 260m Fund of Funds initiative with ESIF funding. At the same time, discussions are
progressing for the development of several other initiatives to support Greece. The focus is on areas where EIF
support could help the most: access to finance for SMEs and research, development and innovation.»
4) Η κα Ismini Papakirillou, ανέφερε: “IFC’s engagement in Greece is part of a larger effort by the World Bank
Group to support economic growth in the country. The World Bank provides advice to the Greek government and IFC
supports the private sector through investments. IFC has decided on a select reengagement in Greece in 2015. Our
objective is to restore confidence for investors, support a return to private-sector led growth, and help the country
attract foreign investment and to promote domestic investments. We are looking to play a role in mobilizing others
and acting as a catalyst to attract other investors to increase investments into priority sectors -- in close coordination
with other IFIs and financial institutions. Currently IFC’s exposure to Greece is 640 million Euro. Since March 2015,
IFC has committed 365 million Euro long term investments in seven projects and extended a total of 275 million Euro
trade financing as part of its Global Trade Finance Program.”
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Συντονιστής της ενότητας ήταν ο κ. Ευάγγελος Ι. Λάκατζης, Partner - A.S. Papadimitriou & Partners Law
Firm, ο οποίος στην οµιλία του τόνισε ότι:
«Τα venture capital – private equity funds αποτελούν αναµφίβολα ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα για την
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, έχοντας συµβάλει στην ανάπτυξη πλείστου αριθµού εταιριών.
Επεσήµανε όµως ότι η προσέλκυση επενδυτή δεν είναι αυτονόητη: απαιτεί ένα περιβάλλον σταθερό και
φιλικό σε επενδύσεις, το οποίο προσφέρει σε θεσµικό επίπεδο κίνητρα, επενδυτικά εργαλεία και όσο το
δυνατόν λιγότερα εµπόδια. Επίσης, απαιτεί προετοιµασία και οργάνωση από την πλευρά της εταιρίας που
θέλει να γίνει επενδυτικός στόχος. Ταυτόχρονα παρατήρησε ότι είναι σηµαντική και η ύπαρξη θεσµών ή
φορέων της αγοράς που µπορούν να γίνουν αρωγοί των ελληνικών εταιρών στην προσπάθειά τους να
δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό.»
Στην ενότητα συµµετείχαν οι:
•
•
•
•
•

κα Νάνσυ Παπαιωάννου, President - Atlantic Bank of NY
κ. Κωνσταντίνος Δερµάνης, Partner - DECA Investments
κ. Τάκης Σολωµός, Founding Partner - FIRST ATHENS Corporate Finance SA
κ. Μιχάλης Μαδιανός, Partner - Global Finance Partners
κ. Γιώργος Μπόλος, Chairman Tickethour Group, Member Brookstreet Equity Partners LLP

1) Η κα Παπαιωάννου στην οµιλία της επεσήµανε ότι: «Μια εταιρεία για να µπορέσει να κάνει µια
καινούρια αρχή ή να επεκταθεί στην Αµερική, υπάρχουν ορισµένοι κανόνες που πρέπει να γνωρίζει και
βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπισθούν για να µπορέσει να πετύχει όπως το νοµικό πλαίσιο που
περιβάλλει τη λειτουργία της εταιρείας, οι προϋποθέσεις εγκρίσεως του προϊόντος από την σχετική
Αµερικάνικη αρχή, η φορολογία και οι υποχρεώσεις της εταιρείας, τοποθεσία εγκατάστασης και οι
λεπτοµέρειες µισθώσεως του γραφείου ή εργοστασίου, η λογιστική παρακολούθηση της πορείας της
εταιρείας, η δυνατότητα Τραπεζικής υποστήριξης µε το άνοιγµα λογαριασµού και η νοµική παραµονή των
στελεχών (από Ελλάδα) µε το υπουργείο µεταναστεύσεως. Η µεγάλη εµπορική εµπειρία της Atlantic Bank of
NY και η µακροχρόνια πορεία της µε το ελληνικό στοιχείο, αποτελούν σηµαντική πηγή βοήθειας σε όλες
αυτές τις ανωτέρω βασικές προκλήσεις. Το άνοιγµα ενός εµπορικού λογαριασµού αποτελεί την
σηµαντικότερη στιγµή της σχέσεως του επιχειρηµατία µε την καινούρια του προσπάθεια. Η τράπεζα
γνωρίζει βασικούς κανόνες και έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τον ενδιαφερόµενο στις σωστές
υπηρεσίες για την εξυπηρέτησή του. Υπό την ιδιότητά µου σαν Πρόεδρος της Atlantic Bank είµαι στην
ευχάριστη θέση να µπορώ να βοηθήσω αυτές τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν ή να επεκτείνουν την
δραστηριότητα στην µητροπολιτική Νέα Υόρκη. Επί πλέον, το Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο, που
τυγχάνει να είµαι Πρόεδρος του Συµβουλίου, έχει την δυνατότητα και την θέληση να δεχτεί την εταιρεία
σαν µέλος όπου δίνεται η ευκαιρία της επικοινωνίας µε τα µέλη του επιµελητηρίου, τα οποία µπορούν να
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παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια µε έγκριτους δικηγόρους, πετυχηµένους οικονοµολόγους, λογιστές κλπ.
που µπορούν να παράσχουν πολύτιµη βοήθεια.»
2) Ο κ. Δερµάνης, στην οµιλία του σηµείωσε ότι «Οι µικροµεσαίες εταιρείες (ΜµΕ) συνιστούν την
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, καθώς αποτελούν το 73% της οικονοµίας. Σύµφωνα µε µελέτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση αποτελεί την βασικότερη πρόκληση που
αντιµετωπίζουν σήµερα οι ΜµΕ. H Deca Investments (“Deca”), µέσω του Diorama Investments (“Diorama”), ενός
private equity fund µε € 135εκ. υπό διαχείριση, επενδύει σε δυναµικές ΜµΕ χρηµατοδοτώντας το πλάνο
ανάπτυξης τους. Πέρα από τα κεφάλαια, η οµάδα της Deca βοηθάει τις εταιρείες στις οποίες επενδύει
στην βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και το άνοιγµα νέων αγορών, µεταξύ άλλων. Από τον
Νοέµβριο 2014, το Diorama έχει ολοκληρώσει τρείς επενδύσεις αξίας € 26εκ. στις εταιρείες Atlas Tapes,
Damavand και InternetQ.»
3) Ο κ. Σολωµός, ανέφερε: «Στον Δυτικό Κόσµο (ΗΠΑ, ΕΕ κ.α.) τα επενδυτικά κίνητρα αποτελούν
αναπόσπαστο κοµµάτι στην προσπάθεια µιας οικονοµίας/αγοράς για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων
τόσο από την εγχώρια όσο και από την Διεθνή αγορά. Στην Ελλάδα, τα χρόνια της κρίσης (2008 – σήµερα)
τα υφιστάµενα επενδυτικά κίνητρα (Αναπτυξιακοί Νόµοι κ.λ.π) δυστυχώς δεν κατάφεραν να
λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης, δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση δίοδο για την
έξοδο από την κρίση, για ευνόητους λόγους. Σηµαντική εξαίρεση αποτελούν τα προγράµµατα Jeremie και
EquiFund (Ελληνική Κυβέρνηση και EIF) τα οποία και δηµιουργούν την δυνατότητα για άντληση κεφαλαίων
σε ΜµΕ ύψους συνολικά πάνω από ευρώ 600 εκατοµµύρια περίπου. Είναι δεδοµένο ότι αν αυτού του είδους
τα προγράµµατα συνδυαστούν µε έναν Αναπτυξιακό Νόµο που θα παρέχει πρόσθετα κίνητρα
(επιχορηγήσεις για προσλήψεις και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, φορολογικές απαλλαγές, εγγυήσεις
για Τραπεζικό Δανεισµό κ.λ.π) τότε τα χρήµατα των προγραµµάτων Jeremie και Equifund µπορούν να έχουν
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Ελληνική Οικονοµία».
4) Ο κ. Μαδιανός, στην οµιλία του επεσήµανε ότι «Παρά τις συνεχείς συζητήσεις σχετικά µε την
επιτυχία ή την αποτυχία των προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής, το µακροοικονοµικό περιβάλλον
είναι βελτιωµένο. Η Ελλάδα έχει σηµειώσει πρόοδο και τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το ΔΝΤ
προβλέπουν ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε φάση ανάπτυξης. Με αναπτυσσόµενη την οικονοµία, η Ελλάδα
αντιπροσωπεύει ένα δυναµικό επενδυτικό περιβάλλον: οι επιχειρήσεις που επιβίωσαν από την κρίση έχουν
γίνει πιο ανθεκτικές και είναι γεµάτες δυνατότητες αλλα αντιµετωπίζουν έλλειψη κεφαλαίων. Η Ελλάδα
προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία σε έµπειρους επενδυτές να βοηθήσουν τις εταιρείες αυτές να επιτύχουν
στους στόχους ανάπτυξης και στα σχέδια επέκτασης τους. Η οµάδα της Global Finance Partners έχει
βοηθήσει αρκετές εταιρείες στα σχέδια ανάπτυξης τους στη Ελλάδα, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και
πέραν αυτής: Chipita, Yioula, Germanos, Andromeda, ICAP αντιπροσωπεύουν µερικές από τις 45 επενδύσεις
µας που µε την υποστήριξη µας στα αναπτυξιακά τους σχέδια αναδείχθηκαν σε περιφερειακούς και
πολυεθνικούς ηγέτες.»
5) Ο κ. Μπόλος, στην οµιλία του τόνισε:
«ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Ο ξένος επενδυτής επιθυµεί να επενδύσει:
- Σ΄ένα περιβάλλον που θα είναι ουσιαστικά φιλικό στις επενδύσεις
- Θα υπάρχει άµεση δυνατότητα στη πρόσληψη προσωπικού αλλά και στην απόλυση
- Το φορολογικό περιβάλλον θα είναι µακροχρόνια σταθερό
- Οι Δηµόσιες υπηρεσίες θα εξυπηρετούν στους προβλεπόµενους από την νοµοθεσία χρόνους
Ποια από αυτά προσφέρει η Ελλάδα και σε τι ποσοστό και πόσο καλύπτει κάθε ξένο επιχειρηµατία αυτή η
κάλυψη είναι το ζητούµενο και είναι στην απόλυτη κρίση του κάθε επενδυτή.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Μια εταιρεία που θέλει να πουλήσει το σύνολο ή µέρος του µετοχικού της κεφαλαίου είτε υπό την µορφή
πώλησης των µετοχών ή αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει:
1. Να είναι συνειδητοποιηµένοι οι µέτοχοι ως προς την πώληση
2. Να προετοιµαστεί πολύ καλά και νωρίτερα από τις πρώτες επαφές µε τους υποψήφιους αγοραστές
3. Θα είναι καλύτερα να αναθέσει σ’ ένα σύµβουλο µε αποδεδειγµένη εµπειρία το όλο εγχείρηµα ώστε
ευκολότερα και συντοµότερα θα ετοιµάσει τον φάκελο της αν βγει στην αγορά και θα εξασφαλίσει
καλύτερη επικοινωνία µε τους υποψήφιους αγοραστές και τις συνεργαζόµενες µε αυτούς εταιρείες.
4. Στο βαθµό που θα είναι δυνατό και στην περίπτωση που δεν πουλήσει το 100%
α) να αναζητήσει µία εταιρεία του κλάδου που δεν θα προσφέρει µόνο χρήµατα, αλλά και συνέργειες κάθε
µορφής που θα οδηγήσουν στην άµεση και σταθερή βελτίωση της οικονοµικής θέσης της εταιρείας και β)
αν αναζητήσει ένα Fund το βασικό στοιχείο δεν είναι τα χρήµατα αλλά το πόσο θα µπορεί το Fund να
προσφέρει οποιασδήποτε µορφής τεχνογνωσία για να αναπτυχθεί περαιτέρω
Αυτό είναι και το πιο δύσκολο.»
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
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Συντονιστής της ενότητας ήταν ο κ. Γεώργιος Παπαδηµητρίου, Partner - EY Central & Southeast Europe
Financial Services Industry Leader – EY.
Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Παπαδηµητρίου, αναφερόµενος στην µεγαλύτερη πρόκληση που
αντιµετωπίζουν σήµερα οι ελληνικές τράπεζες σε σχέση µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, επεσήµανε πως
µια αποτελεσµατική και σωστή διαχείρισή τους, είναι στη πραγµατικότητα, η κορυφαία εκδήλωση
κοινωνικής και εταιρικής υπευθυνότητας.
Και τούτο, διότι η αποτελεσµατική διαχείριση αυτού του προβλήµατος θα επιτρέψει στα πιστωτικά
ιδρύµατα να επιτελέσουν και πάλι τον ουσιαστικό και θεσµοθετηµένο ρόλο τους, να χρηµατοδοτήσουν
δηλαδή και να στηρίξουν υγιείς υπάρχουσες αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο θα
συµβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την δηµιουργία ενός ενάρετου κύκλου
που θα επιδράσει θετικά και στην απασχόληση.
Στην ενότητα συµµετείχαν οι κκ:
• Κώστας Καραγιάννης, Operating Partner - Apollo Management International LLP
• Πασχάλης Μπουχώρης, Managing Director - BlackRock
• Πέτρος Ζαµπέτας, Managing Director - B2 KAPITAL
• Στάθης Ποταµίτης, Managing Partner – Potamitis Vekris
• Σπύρος Παπασπύρου, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio - Piraeus
Bank
• Ηλίας Σακέλλης, Partner – Pillarstone
1) Ο κ. Μπουχώρης, αναφέρθηκε στη σχέση µεταξύ των µη εξυπηρετούµενων δανείων και της
οικονοµικής ανάπτυξης και υπογράµµισε τις δεσµεύσεις και τις πρωτοβουλίες των ελληνικών τραπεζών
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κανονιστικής καθοδήγησης.
2) Ο κ. Ζαµπέτας στην οµιλία του αναφερόµενος στα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία αποτελούν σήµερα το
µεγαλύτερο ζήτηµα στους ισολογισµούς των ελληνικών Τραπεζών, τόνισε ότι απαιτούνται προσεκτικοί
χειρισµοί και άµεσες λύσεις προκειµένου το τραπεζικό σύστηµα να απεγκλωβιστεί ώστε να µπορέσει η
χώρα να µπει σε θετικό ρυθµό ανάπτυξης. «Ήδη παρατηρείται µεγάλη κινητικότητα, µε τις πρώτες άδειες
σε εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης NPLs/NPEs να έχουν δοθεί από την ΤτΕ, ενώ αναµένουµε σύντοµα
και νέες άδειες» τόνισε. Παράλληλα, επεσήµανε ότι οι ελληνικές Τράπεζες θα πρέπει µέχρι το τέλος του
2017 να µειώσουν τα NPEs κατά 7,6 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισµό (SSM). «Η σωστή και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των NPLs/NPEs είναι θέµα
ζωτικής σηµασίας για τη χώρα µας. Όσο ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων βρίσκεται σε υψηλά
ποσοστά, το τραπεζικό σύστηµα εµποδίζεται να παρέχει νέα κεφάλαια κίνησης, να χρηµατοδοτεί την
πραγµατική οικονοµία και να προσφέρει µία «δεύτερη» ευκαιρία σε βιώσιµες εταιρίες µε προοπτική που
έχουν πληγεί από την παρατεταµένη ύφεση και την έλλειψη ρευστότητας»
3) Ο κ. Ποταµίτης στην οµιλία του επεσήµανε: «Η εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών κινδυνεύει
από τα κόκκινα δάνεια, τα οποία υπερβαίνουν το 40% του συνόλου και συνεχίζουν αυξανόµενα.
Πρόσφατες νοµοθετικές παρεµβάσεις έχουν οξύνει το πρόβληµα. Η αναδιατύπωση του νόµου περί µη
εξυπηρετουµένων το 2016 έχε
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7ο Ετήσιο «Capital Link CSRinGreece» Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ»
Με µοναδική επιτυχία και συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα, πραγµατοποιήθηκε το 7o Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Επενδύοντας στην
Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών,
υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.
Σκοπός του Συνεδρίου φέτος ήταν να εστιάσει στην βαρύτητα της Επένδυσης στην Ανάπτυξη όχι µόνο ως
µορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και ως µέσο εξόδου των Ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’
επέκταση της χώρας από την οικονοµική κρίση.
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι συνθήκες
βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο προσέφερε
στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και
χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραµµάτων και επαφών
που συµβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Και φέτος το Συνέδριο αποτέλεσε πλατφόρµα κλειδί µέσω της
οποίας γεφυρώθηκε η επικοινωνία µεταξύ εταιρειών, πολιτών και Φορέων επιτυγχάνοντας το χτίσιµο
αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. Το Συνέδριο αυτό, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα,
Λεµεσό, Σαγκάη και από φέτος και στη Σιγκαπούρη) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
Στο πλαίσιο τιµητικής τελετής, ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καµίνης, απένειµε το Ελληνικό Βραβείο
"2017 Capital Link CSR Leadership Award", στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου ΟΤΕ, κ.
Μιχάλη Τσαµάζ. Το Διεθνές Βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award" απονεµήθηκε στον κ. Nicholas
M. Logothetis, Founder, Concordia Summit & Executive Member of the BoD - Libra Group.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε Κυβερνητικούς Εκπροσώπους, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
Ανώτατη βαθµίδα στελεχών του ιδιωτικού τοµέα και διεθνών εταιρειών και επενδυτών που
δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα.
Αναλυτικότερα:
Τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα
Τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη
2 από τις µεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς
Ανώτεροι εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισµών: European Bank for Reconstruction and
Development, European Investment Bank, European Investment Fund, International Finance Corporation (IFC)
Διεθνής εµπορική και επενδυτική τράπεζα: Atlantic Bank of N.Y.
Οι 2 µεγαλύτερες ελεγκτικές και συµβουλευτικές εταιρείες: Ernst & Young, McKinsey & Company
Μεγάλα Ελληνικά & Ξένα Δικηγορικά Γραφεία : Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία, Ποταµίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία, Shearman & Sterling (London) LLP, Watson Farley &
Williams
2 Mεγάλες Εταιρίες από το χώρο της Ενέργειας : ΔΕΗ – ΕΛΠΕ
Από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών: Όµιλος OTE
Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία: Nicholas Logothetis, John Calamos, John Koudounis, Dean
Metropoulos, Matt Fairfield-EXIN Group, Pavlos Canellopoulos - AIG
Ελληνικά και Ξένα Funds – Apollo Management International LLP, Blackrock, B2KAPITAL, DECA
Investments, First Athens Corporate Finance SA, Global Finance Partners, Pillarstone
Από τις σηµαντικότερες Ελληνικές και Ξένες εταιρείες και Οργανισµοί: Hellas Gold S.A., Papastratos
S.A., Tickethour Group, Friesland Campina, ICAP Group, Olympic Brewery S.A.
Hellenic Financial Literacy Institute
Άλλοι Οργανισµοί: American Entrepreneurship Award, Bubbllz, VentureFriends,– Carlsberg Group,
Blueground, Hellenic Entrepreneurship Award
Σηµαντικοί εκπρόσωποι διεθνών δηµοσιογραφικών σταθµών: Reuters, Alpha TV
Το Συνέδριο είχε δύο όψεις –Κοινωνική & Επιχειρηµατική
Από την Επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο ανέδειξε και πρόβαλε τις συγκεκριµένες δράσεις και
προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς Οµογενείς
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συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο συµµετείχαν διεθνείς φορείς,
ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς
επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι ταξιδέψαν στην Ελλάδα για να τον σκοπό αυτό. Οι
διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες συνέβαλαν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής
εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων.
Από την Κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι την δυνατότητα
σε 100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες
τους µε το δικό τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το
διεθνοποιηµένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους είναι ευρύτατη
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
Το Συνέδριο άνοιξε µε σύντοµο χαιρετισµό από τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link Inc.
ο οποίος τόνισε:
«Ουσιαστικό ρόλο στην ανάκαµψη των επιχειρήσεων στοχεύοντας στην βιωσιµότητα τους, εντός
Ελλάδος και ιδιαίτερα των Ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό, κατέχει η χρηµατοδότηση τους µέσω
ιδιωτικών και επιχειρηµατικών κεφαλαίων.
Μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας αποτελεί η προσέλκυση κεφαλαίων από
Διεθνείς Οργανισµούς και επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό καθίσταται
αναγκαίο να διαµορφωθεί το πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει
επενδύσεις υψηλών αποδόσεων. Σε µία χώρα, όπως η δική µας, µε την συγκεκριµένη στρατηγική
γεωγραφική θέση, υπάρχουν σηµαντικές ευκαιρίες για τους διεθνείς επενδυτές σε πολλούς τοµείς,
όπως ο τουρισµός, η αγορά ακινήτων, οι µεταφορές, οι υποδοµές, οι ασφάλειες, τα logistics, οι
επιστήµες υγείας, η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες.
Εξίσου αναγκαία προτεραιότητα της χώρας είναι η αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, τα
οποία αποτελούν πολύ σηµαντικό εµπόδιο στην οικονοµική ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση για την
αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και κατ’ επέκταση την ανάκαµψη της χώρας αποτελεί
η ανάκτηση της εµπιστοσύνης των καταθετών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών. Αποτελεί
πρόκληση λοιπόν η εύρεση δυνατοτήτων διεξοδικών λύσεων µε στόχο την αναζωογόνηση του
επιχειρηµατικού τοµέα µέσω συντονισµένων προσπαθειών, µε µοναδικό σκοπό την ανάκτηση του
παραγωγικού ιστού της οικονοµίας µας».
Την εισαγωγική οµιλία του Συνεδρίου µε θέµα ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,
πραγµατοποίησε η κα. Κατερίνα Παναγοπούλου, Εθνική Πρέσβειρα της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο για τον Αθλητισµό, την Ανοχή κα το Ευ Αγωνίζεσθαι και Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού
Σωµατείου Γυναικών “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” η οποία τόνισε: «Για τις αναπτυγµένες οικονοµίες και κοινωνίες του
κόσµου µας, η κοινωνική συνοχή και η ποιότητα ζωής είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη δηµιουργία
Εθνικού Πλούτου.
Η ύπαρξη ισχυρών κοινωνικών θεσµών, η ποιοτική λειτουργία των συστηµάτων Παιδείας, υγείας και
πρόνοιας, η προστασία των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και ύπαρξη ανοικτού δηµόσιου χώρου στις
πόλεις, συµβάλλουν, όχι µόνο, στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και στη θεµελίωση
θετικών όρων ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων.
Η αναγέννηση της Πατρίδας µας και η ανασυγκρότηση της οικονοµίας της, δεν χρειάζεται, µόνο,
ανταγωνιστικό Εθνικό Προϊόν. Χρειαζόµαστε, άµεσα, ως προϋπόθεση για την βιώσιµη ανάπτυξη, την
παραγωγή κοινωνικού κεφαλαίου.
Για να µπορέσουµε, όµως, να παράξουµε κοινωνικό κεφάλαιο, ιδίως, σε µία περίοδο που η δηµοσιονοµική
κρίση ανακυκλώνεται, πρέπει αλλάξουµε φιλοσοφία και σχεδιασµό στην κοινωνική µας πολιτική.
Η Πατρίδα µας χρειάζεται το κοινωνικό κεφάλαιο που προκύπτει, κυρίως, από τη συντονισµένη
προσφορά σύγχρονων κοινωνικών υπηρεσιών από το κράτος, τον εθελοντικό τοµέα και τις
επιχειρήσεις.
Μόνο, µε αυτό τον τρόπο, θα µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε, όλες τις δυνάµεις, που µπορούν να
επουλώσουν κοινωνικές πληγές και να συµβάλλουν στην ενίσχυσης της εθνικής µας αυτοπεποίθησης».
Οµιλία Δηµάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καµίνη
Στην οµιλία του ο Δήµαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καµίνης τόνισε: «Οι πόλεις σήµερα παίζουν
ενεργό ρόλο ως µοχλοί ανάπτυξης, αναζητώντας «έξυπνους», καινοτόµους τρόπους για τη
αντιµετώπιση των σύγχρονων προβληµάτων», δήλωσε ο κ. Καµίνης, αναφέροντας τους χειρισµούς του
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αντιµετώπιση των σύγχρονων προβληµάτων», δήλωσε ο κ. Καµίνης, αναφέροντας τους χειρισµούς του
δήµου Αθηναίων στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης του προσφυγικού, σε συνδυασµό µε το
σχεδιασµό στρατηγικών για την αναβάθµιση της πρωτεύουσας.
«Σήµερα µε περηφάνια µπορούµε να πούµε ότι η Αθήνα είναι µια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που και όρθια
έµεινε στην κρίση και απέκτησε δυναµική, ενέργεια και προοπτική. Για να είµαστε αποτελεσµατικοί,
γίναµε πολυεπίπεδοι. Επενδύουµε στα στρατηγικά µας πλεονεκτήµατα, όπως είναι ο τουρισµός και ο
πολιτισµός -και στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία» τόνισε ο δήµαρχος Αθηναίων
και σηµείωσε: «Αφουγκραζόµαστε όλο και περισσότερο την Κοινωνία των Πολιτών, διευρύνουµε τις
συνεργασίες µας µε δηµόσιους οργανισµούς, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα.
Διαβουλευόµαστε µε όσους ζουν, δηµιουργούν και εργάζονται στην πόλη και αναζητούµε πόρους για να
µπορέσουµε να διαχειριστούµε τις ανάγκες τους και να δώσουµε λύσεις».
Τέλος ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης αναφέρθηκε στην πολιτικό σχεδιασµό και τη στρατηγική
του δήµου Αθηναίων , δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη δικτύων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
καλών πρακτικών, µε όραµα όπως είπε, την αναβάθµιση της συµµετοχής της Αθήνας σε ευρωπαϊκά
δίκτυα και προγράµµατα.
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόµενους στους
οποίους απονεµήθηκαν τα βραβεία στο πλαίσιο τιµητικής τελετής από τον Δήµαρχο Αθηναίων
κ. Γιώργο Καµίνη
Ελληνικό Βραβείο "2017Capital Link CSR Leadership Award"
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ, Chairman & CEO, Όµιλος OTE παρέλαβε το βραβείο από τον κ. Γιώργο Καµίνη,
Δήµαρχο Αθηναίων ως αναγνώριση της εξαιρετικής συµβολής του Οµίλου ΟΤΕ σε τοµείς του
περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιµη ανάπτυξη του Οµίλου ΟΤΕ
είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου για
όλους.
Παραλαµβάνοντας το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award», ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, σηµείωσε:
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη
γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Διεθνές Βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award"
Ο κ. Nicholas M. Logothetis, Founder, Concordia Summit & Executive Member of the BoD - Libra Group, παρέλαβε
το βραβείο από τον κ. Γιώργο Καµίνη, Δήµαρχο Αθηναίων, σε αναγνώριση του σηµαντικού έργου της
Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, µε στόχο το
δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.
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ΕΧΙΝ:Τι εκτιµά το σχήµα που διεκδικεί την Εθ.Ασφαλιστική για Ελλάδα
Αισιόδοξος για την πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση εµφανίστηκε ο ελληνοαµερικάνος επενδυτής
Τζον Κάλαµος από το βήµα του συνεδρίου Capital Link CSR in Greece. Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Calamos
Investments που διεκδικεί την Εθνική Ασφαλιστική τόνισε µάλιστα ότι η παρουσία του Fund του οποίου
ηγείται στην Ελλάδα έχει στόχο να στηρίξει µε καταλυτικό τρόπο την αναπτυξιακή διαδικασία.
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ΕΧΙΝ: Τι εκτιµά για την πορεία της χώρας το σχήµα που διεκδικεί την Εθνική
Ασφαλιστική
Αισιόδοξος για την πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση εµφανίστηκε ο ελληνοαµερικάνος επενδυτής
Τζον Κάλαµος από το βήµα του συνεδρίου Capital Link CSR in Greece. Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Calamos
Investments που διεκδικεί την Εθνική Ασφαλιστική τόνισε µάλιστα ότι η παρουσία του Fund του οποίου
ηγείται στην Ελλάδα έχει στόχο να στηρίξει µε καταλυτικό τρόπο την αναπτυξιακή διαδικασία.
Πηγή: Reporter.gr
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John Koudounis στο nextdeal.gr: Θα κάνουµε την Εθνική Ασφαλιστική
µεγαλύτερη! (video)
Θα έρθουν πολύ σπουδαία πράγµατα για την Ελλάδα στο µέλλον. Η Εθνική Ασφαλιστική
είναι µία εταιρεία σύµβολο και θα την κάνουµε ακόµη πιο µεγάλη.

Τα παραπάνω τόνισε µεταξύ άλλων σε αποκλειστική δήλωση του στην κάµερα του nextdeal.gr και τον
Κωστή Σπύρου ο κ. John Koudounis, Chief Executive Officer της Calamos Investments, η οποία συµµετέχει
στην κοινοπραξία που αναµένεται να αναλάβει τον έλεγχο της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Ο κ. Koudounis, εµφανίζεται αισιόδοξος τόσο για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας όσο και της Εθνικής
Ασφαλιστικής, την οποία εµπιστεύεται απόλυτα ο Έλληνας καταναλωτής.
Ουσιαστικές ήταν ι παρεµβάσεις των εκπροσώπων της κοινοπραξίας Calamos – Exin στην διάρκεια του 7ου
Ετήσιου Συνέδριου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε θέµα: «Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο
πρόσωπο της ΕΚΕ», που διοργάνωσε η Capital Link υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων και στο οποίο το
nextdeal.gr είναι χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου.
Στην ενότητα ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ – Επενδυτικές Ευκαιρίες στον
Τοµέα των Ασφαλειών, Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων & Διαχείρισης Κεφαλαίων µε
συντονιστή τον κ. Apostolos Gkoutzinis, Partner, Head of European Capital Markets - Shearman & Sterling
(London) LLP τοποθετήθηκαν οι: John P. Calamos, Sr., Founder, Chairman, and Global Chief Investment Officer –
Calamos Investments, John S. Koudounis, Chief Executive Officer -Calamos Investments, Matt Fairflield, CEO –
EXIN GROUP και Pavlos Canellopoulos, Exec Chairman – AIG,.
Ο κ. Calamos τόνισε ότι η Ελλάδα µπορεί να εξέλθει της κρίσης και παράλληλα να παρουσιάσει υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια. Υπογράµµισε ακόµη ότι το τελευταίο διάστηµα έχουν γίνει βήµατα
προς την σωστή κατεύθυνση, ωστόσο στάθηκε στην ανάγκη να προχωρήσουν ταχύτερα οι
µεταρρυθµίσεις. Ο κ. Calamos κατέστησε σαφές πως η απόφασή του να επενδύσει στην Ελλάδα και
συγκεκριµένα στην Εθνική Ασφαλιστική δεν είναι ούτε συγκυριακή ούτε τυχαία. «Θέλουµε να γίνουµε
καταλύτης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε χαρακτηριστικά δίνοντας το περίγραµµα
των στόχων του.

Ο κ. John Koudounis, σηµείωσε πως η Calamos Investments έχει ήδη τοποθετηθεί στην ελληνική
ασφαλιστική αγορά συµµετέχοντας από πέρσι στην AIG Greece και συµπλήρωσε ότι η ελληνική οικονοµία
έχει αρχίσει να σταθεροποιείται και φαίνεται η εµπιστοσύνη να επιστρέφει.
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Την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας εξέφρασε ο Matt Fairflield ιδρυτής και
συνδιευθύνων σύµβουλος της Exin Partners, και εξήρε την καλή συνεργασία που υπάρχει µε την ελληνική
κυβέρνηση.

Ο κ. Παύλος Κανελλόπουλος από την πλευρά του επεσήµανε ότι το κλίµα έχει αλλάξει και είναι θετικό
καθώς η Ελλάδα έχει µπει στο µικροσκόπιο των ξένων επενδυτών αλλά συµπλήρωσε ότι πρέπει να
αλλάξουν ακόµη πολλά όπως να ενισχυθεί η διαφάνεια, να σταθεροποιηθεί το θεσµικό πλαίσιο σε ότι
αφορά το φορολογικό, να επανέλθει η εµπιστοσύνη στην οικονοµία.
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βράβευση Λογοθέτη και Τσαμάζ
Από την Capital Link για την εταιρική υπευθυνότητα
τήσεις του Μπαρόζο και του Τούρκου Μουχτάρ Κεντ της

προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί για το
συνέδριο της Concordia στην Αθήνα στην οποία
είχε ποντάρει πολλά η οικογένεια Λογοθέτη δεν
επαληθεύτηκαν τουλάχιστον σε απόλυτο βαθμό παρά
την ούτως ή άλλως σημαντική πρωτοβουλία

Οι

Ο Λογοθέτης είχε επενδύσει στο συνέδριο για να
διαμορφώσει ένα νέο τοπίο στην Ελλάδα σε ότι αφορά
τη διεθνή σκακιέρα αλλά και τις προσωπικές του βλέψεις
για την χώρα Τα κατ ιδίαν ραντεβού του όμως ήταν
ελάχιστα
Από το συνέδριο της Concordia έμειναν οι τοποθε¬

Coca Cola

Πάντως ο Ν Λογοθέτης βραβεύθηκε χθες και στο 7ο
ΕΚΕ της Capital Link με το διεθνές βραβείο CSR
Leadership Award Ο συνιδρυτήςτου Libra Group φέρνει σε
επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με στόχο
το διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον
Το συνέδριο επενδύοντας στην ανάπτυξη το νέο
πρόσωπο της ΕΚΕ βράβευσε με το ελληνικό βραβείο
2017 Capital Link Csr Leadership Award τον Μιχ Τσαμάζ
πρόεδρο και Ceo του ΟΤΕ Για την συμβολή του
ομίλου στους τομείς περιβάλλοντος της κοινωνίας και
συνέδριο

της εταιρικής διακυβέρνησης

Ο CEO του OTE Μιχάλης Τσαµάζ έλαβε το βραβείο «2017Capital Li...
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Με συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα, την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017, το 7o
Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα, µε
θέµα: «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ» υπό την
Αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων, ολοκλήρωσε τις εργασίες του µε την απονοµή

Share This!

του ∆ιεθνούς & Ελληνικού «Capital Link CSR Leadership Awards» στους κκ.
Μιχάλη Τσαµάζ Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Οµίλου OTE και Nicholas
M. Logothetis Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ Libra
Group.

Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική και
∆ιεθνή προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για
την εξαιρετική συµβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού
Πολιτισµού παγκοσµίως.
14/6/17, 10:06 π.µ.
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Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε µε οµιλία του ∆ηµάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου
Καµίνη

O κ.Γιώργος Καµίνης στην οµιλία του τόνισε:
«Οι πόλεις σήµερα παίζουν ενεργό ρόλο ως µοχλοί ανάπτυξης, αναζητώντας
«έξυπνους», καινοτόµους τρόπους για τη αντιµετώπιση των σύγχρονων
προβληµάτων», δήλωσε ο κ. Καµίνης, αναφέροντας τους χειρισµούς του δήµου
Αθηναίων στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης του προσφυγικού, σε
συνδυασµό µε το σχεδιασµό στρατηγικών για την αναβάθµιση της πρωτεύουσας.

«Σήµερα µε περηφάνια µπορούµε να πούµε ότι η Αθήνα είναι µια ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα που και όρθια έµεινε στην κρίση και απέκτησε δυναµική, ενέργεια και
προοπτική. Για να είµαστε αποτελεσµατικοί, γίναµε πολυεπίπεδοι. Επενδύουµε στα
στρατηγικά µας πλεονεκτήµατα, όπως είναι ο τουρισµός και ο πολιτισµός -και
στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία» τόνισε ο δήµαρχος Αθηναίων
και σηµείωσε:

«Αφουγκραζόµαστε όλο και περισσότερο την Κοινωνία των

Πολιτών, διευρύνουµε τις συνεργασίες µας µε δηµόσιους οργανισµούς, ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα. ∆ιαβουλευόµαστε µε όσους ζουν,
δηµιουργούν και εργάζονται στην πόλη και αναζητούµε πόρους για να µπορέσουµε
να διαχειριστούµε τις ανάγκες τους και να δώσουµε λύσεις».

Τέλος ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης αναφέρθηκε στην πολιτικό σχεδιασµό
και τη στρατηγική του δήµου Αθηναίων , δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη δικτύων,
στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, µε όραµα όπως είπε, την
αναβάθµιση της συµµετοχής της Αθήνας σε ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράµµατα.

Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους
βραβευόµενους στους οποίους απονεµήθηκαν τα βραβεία από τον ∆ήµαρχο
Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη, στο πλαίσιο τιµητικής τελετής.

Ελληνικό Βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award»
14/6/17, 10:06 π.µ.
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Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου OTE,
παρέλαβε το βραβείο από τον κ. Γιώργο Καµίνη, ∆ήµαρχο Αθηναίων ως
αναγνώριση της εξαιρετικής συµβολής του Οµίλου στους τοµείς του περιβάλλοντος,
της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιµη ανάπτυξη του Οµίλου
ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη δηµιουργία ενός
καλύτερου κόσµου για όλους.

Παραλαµβάνοντας το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award», ο κ.
Τσαµάζ, σηµείωσε:

«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο
Όµιλος ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η
έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη
συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον.
Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του µέλλοντος, να
αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες
πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες
κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να
αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι η
επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».

Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ είναι, από το Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ,
κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, µέλος του
Οµίλου Deutsche Telekom.

Υπό τη διοίκησή του, ο Όµιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονοµικά του, δηµιούργησε νέες
πηγές εσόδων, και µετασχηµατίστηκε σε µια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας µε τον
πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE ως ενιαία εµπορική µάρκα για τα προϊόντα
του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Η υγιής χρηµατοοικονοµική
του θέση, επιτρέπει στον Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα εκτεταµένο, πολυετές, σχέδιο
επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής
και συνδροµητικής τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές της χώρας. Η
στρατηγική του Οµίλου εστιάζει πλέον στον ψηφιακό του µετασχηµατισµό και την
προσαρµογή στα δεδοµένα που δηµιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή.

Από το 2001, ο κ. Τσαµάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας
την πορεία των διεθνών θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος ∆ιοικητικών
Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του
∆Σ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση του Προέδρου του ∆Σ
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την πορεία των διεθνών θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος ∆ιοικητικών
Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του
∆Σ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση του Προέδρου του ∆Σ
της Telekom Romania Communications. Είναι µέλος του ∆.Σ. του ΣΕΒ από τον
Ιούλιο 2016 ενώ από το Νοέµβριο του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής
Ψηφιακής Οικονοµίας. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει
διαδοχικά υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις στους τοµείς του Marketing και των
Πωλήσεων, αλλά και Γενικής ∆ιεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone
και η Philip Morris.

Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήµιο του New
Brunswick του Καναδά.

∆ιεθνές Βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award»
Ο κ. Nicholas M. Logothetis, Συνιδρυτής, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος
∆Σ Libra Group, έλαβε το βραβείο από το ∆ήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη, σε
αναγνώριση του σηµαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή
ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, µε στόχο το δηµιουργικό διάλογο που θα
οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.

O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο
Libra Group και Συνιδρυτής και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Concordia. O Nicholas είναι ένας επιχειρηµατίας που διακρίνεται για το πάθος του
για την πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε το Concordia, µαζί µε τον
συνεργάτη του Matthew Swift, µε στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ
πολλών τοµέων, ώστε να αντιµετωπιστούν επαρκώς οι παγκόσµιες προκλήσεις και
να συµβάλλει στο σχεδιασµό ενός καλύτερου, βιώσιµου µέλλοντος. Η προσήλωση
σε αυτό το στόχο και η δέσµευσή του µέσα από συνεργασίες να προσφέρει λύσεις
στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα από τα εξέχοντα διεθνή
κέντρα παγκόσµιων συνεργασιών µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.

Ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός
διακεκριµένου συµβουλίου που αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την
πολιτική, τις επιχειρήσεις, τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και τον ακαδηµαϊκό
τοµέα. Οι ηγετικές του ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να δηµιουργεί
ευκαιρίες για συνεργασίες ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως
φηµισµένο ηγέτη στο χώρο της δηµιουργίας συνεργασιών.

14/6/17, 10:06 π.µ.

Ο CEO του OTE Μιχάλης Τσαµάζ έλαβε το βραβείο «2017Capital Li...

5 of 5

http://greekmoney.gr/ο-ceo-toy-ote-µιχάλης-τσαµάζ-έλαβε-το-βραβείο...

ευκαιρίες για συνεργασίες ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως
φηµισµένο ηγέτη στο χώρο της δηµιουργίας συνεργασιών.

Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι ∆ιεθνών
Συνόδων Κορυφής και πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελµατικό επίπεδο,
µε επιφανείς οµιλητές από τον δηµόσιο, τον ιδιωτικό και µη κερδοσκοπικό τοµέα,
συµπεριλαµβανοµένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.

Ο Nicholas είναι µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου ∆ιεθνών Υποθέσεων τoυ
Λονδίνου, του National Press Club Washington DC καθώς και του Overseas Press
Club. Πριν δηµιουργήσει το Concordia και ενταχθεί στο Libra Group, πέρασε αρκετά
χρόνια αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία στον κλάδο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
στα Fox News, British Sky Broadcasting, Bryan Cave LLP, Husch Blackwell Sanders
and News Corporation. Ο Nicholas τελείωσε τη Σχολή ∆ιεθνών Υποθέσεων Elliott
στο Πανεπιστήµιο George Washington.

14/6/17, 10:06 π.µ.
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Tο συνέδριο της Concordia στην Aθήνα
Oι προσδοκίες που είχαν δηµιουργηθεί για το συνέδριο της Concordia στην Aθήνα, στην οποία είχε ποντάρει
πολλά η οικογένεια Λογοθέτη δεν επαληθεύτηκαν, τουλάχιστον σε απόλυτο βαθµό παρά την ούτως ή
άλλως σηµαντική πρωτοβουλία. O Λογοθέτης είχε "επενδύσει" στο συνέδριο για να διαµορφώσει ένα νέο
"τοπίο" στην Eλλάδα, σε ότι αφορά τη διεθνή σκακιέρα, αλλά και τις προσωπικές του βλέψεις για την
χώρα. Tα κατ' ιδίαν ραντεβού του, όµως ήταν ελάχιστα. Aπό το συνέδριο της Concordia "έµειναν" οι
τοποθετήσεις του Mπαρόζο και του Tούρκου Mουχτάρ Kεντ της Coca Cola. Πάντως, ο N. Λογοθέτης
βραβεύθηκε χθες και στο 7ο συνέδριο EKE της Capital Link µε το διεθνές βραβείο CSR Leadership Award. O
συνιδρυτής του Libra Group φέρνει σε επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα µε στόχο το
διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο µέλλον. Tο συνέδριο "επενδύοντας στην ανάπτυξη - το νέο
πρόσωπο της EKE" βράβευσε (µε το ελληνικό βραβείο "2017 Capital Link...
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Tο συνέδριο της Concordia στην Aθήνα Προτεινόµενο
H βράβευση Λογοθέτη και Tσαµάζ - Aπό την Capital Link για την εταιρική υπευθυνότητα

Oι προσδοκίες που είχαν δηµιουργηθεί για το συνέδριο της Concordia στην Aθήνα, στην οποία είχε ποντάρει
πολλά η οικογένεια Λογοθέτη δεν επαληθεύτηκαν, τουλάχιστον σε απόλυτο βαθµό παρά την ούτως ή
άλλως σηµαντική πρωτοβουλία.

O Λογοθέτης είχε «επενδύσει» στο συνέδριο για να διαµορφώσει ένα νέο «τοπίο» στην Eλλάδα, σε ότι
αφορά τη διεθνή σκακιέρα, αλλά και τις προσωπικές του βλέψεις για την χώρα. Tα κατ' ιδίαν ραντεβού
του, όµως ήταν ελάχιστα. Aπό το συνέδριο της Concordia «έµειναν» οι τοποθετήσεις του Mπαρόζο και του
Tούρκου Mουχτάρ Kεντ της Coca Cola.

Πάντως, ο N. Λογοθέτης βραβεύθηκε χθες και στο 7ο συνέδριο EKE της Capital Link µε το διεθνές βραβείο
CSR Leadership Award. O συνιδρυτής του Libra Group φέρνει σε επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα µε στόχο το διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο µέλλον.

Tο συνέδριο «επενδύοντας στην ανάπτυξη - το νέο πρόσωπο της EKE» βράβευσε (µε το ελληνικό βραβείο
«2017 Capital Link Csr Leadership Award, τον Mιχ. Tσαµάζ, πρόεδρο και Ceo του OTE. Για την συµβολή του
οµίλου στους τοµείς περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Από την έντυπη έκδοση
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Απονεµήθηκαν τα "Capital Link CSR Leadership Awards"
Με συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1.000 άτοµα, την Πέµπτη 8 Ιουνίου, το 7o Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα, µε θέµα "Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ" υπό
την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων, ολοκλήρωσε τις εργασίες του µε την απονοµή του Διεθνούς και
Ελληνικού "Capital Link CSR Leadership Awards" στους Μιχάλη Τσαµάζ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο
οµίλου OTE, και Nicholas M. Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group.
Το "Capital Link CSR Leadership Award" δίνεται ετησίως σε µία ελληνική και διεθνή προσωπικότητα/εταιρεία,
για την κοινωνική τους προσφορά και για τη συµβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του ελληνικού
πολιτισµού παγκοσµίως. Ο Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόµενους
στους οποίους απονεµήθηκαν τα βραβεία από τον Δήµαρχο Αθηναίων Γιώργο Καµίνη.
Marketing Week ·

πριν από 21 λεπτά ·

http://medlabgr.blogspot.gr/
Publication date: 12/06/2017 16:49
Alexa ranking (Greece): 1623
http://medlabgr.blogspot.gr/2017/06/7-capital-link-csringreece.html?utm_source=fe...

7ο Ετήσιο «Capital Link CSRinGreece» Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

«Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ»
Με μοναδική επιτ υχία και συμμετ οχή που ξεπέρασε τ α 1000 άτ ομα, πραγματ οποιήθηκε το 7o Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης τ ης Capital Link στ ην Αθήνα με θέμα: «Επενδύοντας στην Α νάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ» τ ην Πέμπτη 8 Ιουνίου
2017 στ ο ξενοδοχείο HILTON Α θηνών, υπό τ ην Α ιγ ίδα του Δήµου Α θηναίων.

Σκοπός του Συνεδρίου φέτος ήταν να εστιάσει στην βαρύτητα της Επένδυσης στην Ανάπτυξη όχι μόνο ως
μορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και ως μέσο εξόδου των Ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’
επέκταση της χώρας από την οικονοµική κρίση.
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργηθούν οι συνθήκες
βιώσιμης ανάκαμψης με θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο
προσέφερε στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηματίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και
χρηματοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και επαφών
που συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Και φέτος το Συνέδριο αποτέλεσε πλατφόρµα κλειδί μέσω της
οποίας γεφυρώθηκε η επικοινωνία μεταξύ εταιρειών, πολιτών και Φ ορέων επιτυγχάνοντας το χτίσιµο
αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση μιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Το Συνέδριο αυτό, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα,
Λεµεσό, Σαγκάη και από φέτος και στη Σιγκαπούρη) συνδυάζουν μοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
Στο πλαίσιο τιμητικής τελετής, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, απένειμε το Ελληνικό Βραβείο "2017
Capital Link CSR Leadership Award", στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαμάζ.
Το Διεθνές Βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award" απονεµήθηκε στον κ. Nicholas M. Logothetis, Founder,
Concordia Summit & Executive Member of the BoD - Libra Group.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε Κυβερνητικούς Εκπροσώπους, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
Ανώτατη βαθμίδα στελεχών του ιδιωτικού τομέα και διεθνών εταιρειών και επενδυτών που
δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα.
Α ναλυτικότερα:
• Τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Ανάπτ υξης κ. Στ έργιο Πιτ σιόρλα
• Τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη

• 2 από τις µεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς
• Ανώτεροι
εκπρόσωποι
Ευρωπαϊκών
και
Διεθνών
Οργανισμών:
European
Bank
for
Reconstruction and Development, European Investment Bank, European Investment Fund, International Finance
Corporation (IFC)
• Διεθνής εµπορική και επενδυτική τράπεζα: Atlantic Bank of N.Y.
• Οι 2 µεγαλύτερες ελεγκτικές και συµβουλευτικές εταιρείες: Ernst & Young, McKinsey & Company
• Μεγάλα Ελληνικά & Ξένα Δικηγορικά Γραφεία : Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία, Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία, Shearman & Sterling (London) LLP, Watson
Farley & Williams
• 2 Mεγάλες Εταιρίες από το χώρο της Ενέργειας : ΔΕΗ – ΕΛΠΕ
• Από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών: Όµιλος OTE
• Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία: Nicholas Logothetis, John Calamos, John Koudounis, Dean Metropoulos, Matt Fairfield-EXIN Group, Pavlos Canellopoulos AIG
• Ελληνικά και Ξένα Funds – Apollo Management International LLP, Blackrock, B2KAPITAL, DECA Investments, First
Athens Corporate Finance SA, Global Finance Partners, Pillarstone
• Από τις σηµαντικότερες Ελληνικές και Ξένες εταιρείες και Οργανισµοί:
Hellas
Gold
S.A.,Papastratos
S.A., Tickethour Group, Friesland Campina, ICAP Group, Olympic Brewery S.A.
• Hellenic Financial Literacy Institute
• Άλλοι Οργανισµοί: American
Entrepreneurship
Award, Bubbllz,
VentureFriends,–
Carlsberg
Group,
Blueground, Hellenic Entrepreneurship Award
• Σηµαντικοί εκπρόσωποι διεθνών δηµοσιογραφικών σταθµών: Reuters, Alpha TV
Το Συνέδριο είχε δύο όψ εις –Κοινωνική & Επιχειρηµατική

Από την Επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο ανέδειξε και πρόβαλε τις συγκεκριμένες δράσεις και
προγράμματα που αναλαμβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς Ομογενείς
συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο συµµετείχανδιεθνείς φορείς,
ευρωπαϊκοί οργανισμοί, επιχειρηματίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς
επιχειρηματικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι ταξιδέψαν στην Ελλάδα για να τον σκοπό αυτό. Οι
διεθνείς οργανισμοί και οι ομογενείς επιχειρηματίεςσυνέβαλαναποτελεσματικά στην διαμόρφωση θετικής
εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων.
Από την Κοινω νική πλευρά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι την δυνατότητα σε
100 Φ ορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με
το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ
των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής
Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
Το Συνέδριο άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό από τονκ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link Inc. ο
οποίος τόνισε:
«Ουσιαστικό ρόλο στην ανάκαμψη των επιχειρήσεων στοχεύοντας στην βιωσιμότητα τους, εντός Ελλάδος και
ιδιαίτερα των Ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό, κατέχει η χρηματοδότηση τους μέσω ιδιωτικών και
επιχειρηµατικών κεφαλαίων.
Μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας αποτελεί η προσέλκυση κεφαλαίων από Διεθνείς
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Μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας αποτελεί η προσέλκυση κεφαλαίων από Διεθνείς
Οργανισμούς και επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαίο να
διαμορφωθεί το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που θα μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων. Σε μία χώρα, όπως η δική μας, με την συγκεκριμένηστρατηγική γεωγραφική θέση, υπάρχουν
σημαντικές ευκαιρίες για τους διεθνείς επενδυτές σε πολλούς τομείς, όπως ο τουρισμός, η αγορά ακινήτων, οι
µεταφορές, οι υποδοµές, οι ασφάλειες, τα logistics, οι επιστήµες υγείας, η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες.
Εξίσου αναγκαία προτεραιότητα της χώρας είναι η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία
αποτελούν πολύ σηµαντικό εµπόδιο στην οικονοµική ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση για την αντιµετώπιση των µη
εξυπηρετούμενων δανείων και κατ’ επέκταση την ανάκαμψη της χώρας αποτελεί η ανάκτηση της εμπιστοσύνης
των καταθετών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών. Αποτελεί πρόκληση λοιπόν η εύρεση δυνατοτήτων
διεξοδικών λύσεων με στόχο την αναζωογόνηση του επιχειρηματικού τομέα μέσω συντονισμένων προσπαθειών,
µε µοναδικό σκοπό την ανάκτηση του παραγωγικού ιστού της οικονοµίας µας».
Την εισαγωγική ομιλία
του
Συνεδρίου με θέμα ΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ, πραγματοποίησε η κα. Κατερίνα Παναγοπούλου, Εθνική Πρέσβειρα της Ελλάδος στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον Αθλητισμό, την Ανοχή κα το Ευ Αγωνίζεσθαι και Πρόεδρος του Πανελληνίου
Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” η οποία τόνισε: «Για τις αναπτυγμένες οικονομίες και κοινωνίες
του κόσμου μας, η κοινωνική συνοχή και η ποιότητα ζωής είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη δημιουργία
Εθνικού Πλούτου.
Η ύπαρξη ισχυρών κοινωνικών θεσμών, η ποιοτική λειτουργία των συστημάτων Παιδείας, υγείας και πρόνοιας, η
προστασία των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και ύπαρξη ανοικτού δημόσιου χώρου στις πόλεις, συμβάλλουν,
όχι μόνο, στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και στη θεμελίωση θετικών όρων ανάπτυξης και
προσέλκυσης επενδύσεων.
Η αναγέννηση της Πατρίδας μας και η ανασυγκρότηση της οικονομίας της, δεν χρειάζεται, μόνο, ανταγωνιστικό
Εθνικό Προϊόν. Χρειαζόμαστε, άμεσα, ως προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη, την παραγωγή κοινωνικού
κεφαλαίου.
Για να μπορέσουμε, όμως, να παράξουμε κοινωνικό κεφάλαιο, ιδίως, σε μία περίοδο που η δημοσιονομική κρίση
ανακυκλώνεται, πρέπει αλλάξουµε φιλοσοφία και σχεδιασµό στην κοινωνική µας πολιτική.
Η Πατρίδα μας χρειάζεται το κοινωνικό κεφάλαιο που προκύπτει, κυρίως, από τη συντονισμένη προσφορά
σύγχρονων κοινωνικών υπηρεσιών από το κράτος, τον εθελοντικό τοµέα και τις επιχειρήσεις.
Μόνο, με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όλες τις δυνάμεις, που μπορούν να επουλώσουν
κοινωνικές πληγές και να συµβάλλουν στην ενίσχυσης της εθνικής µας αυτοπεποίθησης».
ΕΝΟΤΗΤΑ "ACT 4 GREECE":
ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Την ομιλία της ενότητας πραγματοποίησε η κα. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντρια
Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, η οποία «παρουσίασε το βραβευμένο από την UNESCO πρόγραμμα
act4Greece, μια καινοτόμο πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας για την ανάπτυξη της κοινωνικής και
αναπτυξιακής τραπεζικής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα
(www.act4greece.gr) που επιτρέπει τη συγκέντρωση πόρων από το πλήθος (crowdfunding) για κοινωφελείς σκοπούς
σε 7 άξονες: Πρόνοια, υγεία & αλληλεγγύη, Κοινωνική επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός, Νεανική & καινοτόμος
επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Έρευνα & εκπαίδευση και Αθλητισμός. Μέσα σε 1 χρόνο λειτουργίας, το
πρόγραμμα έχει υποστηρίξει 15 κοινωνικές δράσεις και έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 4.500 δωρεές
συγκεντρώνοντας σχεδόν 1,5 εκατ. Ευρώ.»
ΕΝΟΤΗΤΑ “Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΦ ΑΒΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖ ΟΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ”
Την ομιλία της ενότητας πραγματοποίησε ο κ. Νικόλαος Φ ίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου του Πειραιώς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ο
οποίος στην ομιλία του επεσήμανε τα εξής: «Οι διαχρονικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις ,αλλά ιδιαίτερα η
μοναδική σε ένταση και διάρκεια κρίση του 2007 και η διάχυση της σε ολόκληρο τον κόσμο λόγω της
παγκοσµιοποίησης ανέδειξαν την αναγκαιότητα κατανόησης ενός πολύπλοκου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,
η άγνοια του οποίου µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζηµίες σε κράτη, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Τα καταναλωτικά πρότυπα ,η υπερχρέωση, η έλλειψη αποταμιευτικής, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής
συνείδησης σε συνδυασμό με συμπεριφορικά σφάλματα όπως η άγνοια, η μυωπία, η μόδα, η συμπεριφορά της
αγέλης, η υπερβολική εμπιστοσύνη, η νοητική λογιστική και η γνωστική ασυμφωνία αποτελούν ένα εκρηκτικό
συνδυασμό που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο και υποθηκεύουν σίγουρα
το µέλλον τους.
Ως εκ τούτου οι πολίτες στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης ,θα πρέπει να κατανοήσουν το περίπλοκο
οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν αποφάσεις μέσω της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης (financial
education ) και στην συνέχεια να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες (financial capabilities) που θα βελτιώσουν τη
προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση , δεδομένων των αντικειμενικών περιορισμών που υπόκεινται, για
µια αέναη ατοµική και οικογενειακή χρηµατοοικονοµική ευηµερία (financial wellbeing).
Στην παρουσίαση αυτή καταγράφονται οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι ώστε να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά ένα νέο, πολύπλοκο ψηφιακό και γρήγορα μεταβαλλόμενο ασταθές χρηματοοικονομικό
περιβάλλον.
Ως απάντηση σε αυτήν την δυσμενή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα διεθνείς οργανισμοί όπως ο
ΟΟΣΑ, Κυβερνήσεις κρατών (π.χ. Ηνωμένου Βασιλείου, Αυστραλίας, ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Καναδά ), επιστημονικές ή
θεσμικές οργανώσεις (π.χ. American Finance Association, CFA, FINRA, NCEE) ιδιωτικοί χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί (HSBC διεθνώς, Interamerican στην Ελλάδα) αλλά και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (Jump$tart Coalition)
έχουν αναλάβει πολύπλευρες δράσεις την δημιουργία μίας νέας γενιάς ενημερωμένων πολιτών , την προώθηση
της χρηµατοοικονοµικής γνώσης και την αέναη χρηµ
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Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το 7o Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
της Capital Link «Capital Link CSRinGreece»
Με µοναδική επιτυχία και συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα, πραγµατοποιήθηκε το 7o
Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Επενδύοντας
στην Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο HILTON
Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.
Σκοπός του Συνεδρίου φέτος ήταν να εστιάσει στην βαρύτητα της Επένδυσης στην Ανάπτυξη όχι µόνο ως
µορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και ως µέσο εξόδου των Ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’
επέκταση της χώρας από την οικονοµική κρίση.
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργηθούν οι συνθήκες
βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο προσέφερε
στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και
χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραµµάτων και επαφών
που συµβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Και φέτος το Συνέδριο αποτέλεσε πλατφόρµα κλειδί µέσω της
οποίας γεφυρώθηκε η επικοινωνία µεταξύ εταιρειών, πολιτών και Φορέων επιτυγχάνοντας το χτίσιµο
αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ τους.
Με ιστορικό 22 ετών στη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχηµένων Επενδυτικών Συνεδρίων, η Capital Link
εγκαινίασε πριν από 7 χρόνια τη διοργάνωση µιας σειράς Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. Το Συνέδριο αυτό, όπως και όλα τα Συνέδρια της Capital Link (στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα,
Λεµεσό, Σαγκάη και από φέτος και στη Σιγκαπούρη) συνδυάζουν µοναδικές δυνατότητες πληροφόρησης,
τεχνογνωσίας και δικτύωσης.
Στο πλαίσιο τιµητικής τελετής, ο Δήµαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καµίνης, απένειµε το Ελληνικό Βραβείο
“2017 Capital Link CSR Leadership Award”, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου ΟΤΕ, κ.
Μιχάλη Τσαµάζ. Το Διεθνές Βραβείο “2017 Capital Link CSR Leadership Award” απονεµήθηκε στον κ. Nicholas
M. Logothetis, Founder, Concordia Summit & Executive Member of the BoD – Libra Group.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε Κυβερνητικούς Εκπροσώπους, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
Ανώτατη βαθµίδα στελεχών του ιδιωτικού τοµέα και διεθνών εταιρειών και επενδυτών που
δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα.
Αναλυτικότερα:
Τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα
Τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη
2 από τις µεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς
Ανώτεροι εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισµών: European Bank for Reconstruction and
Development, European Investment Bank, European Investment Fund, International Finance Corporation (IFC)
Διεθνής εµπορική και επενδυτική τράπεζα: Atlantic Bank of N.Y.
Οι 2 µεγαλύτερες ελεγκτικές και συµβουλευτικές εταιρείες: Ernst & Young, McKinsey & Company
Μεγάλα Ελληνικά & Ξένα Δικηγορικά Γραφεία : Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία, Ποταµίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία, Shearman & Sterling (London) LLP, Watson Farley &
Williams
2 Mεγάλες Εταιρίες από το χώρο της Ενέργειας : ΔΕΗ – ΕΛΠΕ
Από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών: Όµιλος OTE
Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία: Nicholas Logothetis, John Calamos, John Koudounis, Dean
Metropoulos, Matt Fairfield-EXIN Group, Pavlos Canellopoulos – AIG
Ελληνικά και Ξένα Funds – Apollo Management International LLP, Blackrock, B2KAPITAL, DECA
Investments, First Athens Corporate Finance SA, Global Finance Partners, Pillarstone
Από τις σηµαντικότερες Ελληνικές και Ξένες εταιρείες και Οργανισµοί: Hellas Gold S.A., Papastratos
S.A., Tickethour Group, Friesland Campina, ICAP Group, Olympic Brewery S.A.
Hellenic Financial Literacy Institute
Άλλοι Οργανισµοί: American Entrepreneurship Award, Bubbllz, VentureFriends,– Carlsberg Group,
Blueground, Hellenic Entrepreneurship Award
Σηµαντικοί εκπρόσωποι διεθνών δηµοσιογραφικών σταθµών: Reuters, Alpha TV
Το Συνέδριο είχε δύο όψεις –Κοινωνική & Επιχειρηµατική
Από την Επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο ανέδειξε και πρόβαλε τις συγκεκριµένες δράσεις και
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προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς Οµογενείς
συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο συµµετείχαν διεθνείς φορείς,
ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς
επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι ταξιδέψαν στην Ελλάδα για να τον σκοπό αυτό. Οι
διεθνείς οργανισµοί και οι οµογενείς επιχειρηµατίες συνέβαλαν αποτελεσµατικά στην διαµόρφωση θετικής
εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων.
Από την Κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο έδωσε και πάλι την δυνατότητα σε
100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους
µε το δικό τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µε το διεθνοποιηµένο
προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους είναι ευρύτατη συµπεριλαµβανοµένης και της
Ελληνικής Οµογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
Το Συνέδριο άνοιξε µε σύντοµο χαιρετισµό από τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link Inc. ο
οποίος τόνισε:
«Ουσιαστικό ρόλο στην ανάκαµψη των επιχειρήσεων στοχεύοντας στην βιωσιµότητα τους, εντός Ελλάδος
και ιδιαίτερα των Ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό, κατέχει η χρηµατοδότηση τους µέσω ιδιωτικών και
επιχειρηµατικών κεφαλαίων.
Μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας αποτελεί η προσέλκυση κεφαλαίων από
Διεθνείς Οργανισµούς και επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό καθίσταται
αναγκαίο να διαµορφωθεί το πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις
υψηλών αποδόσεων. Σε µία χώρα, όπως η δική µας, µε την συγκεκριµένη στρατηγική γεωγραφική θέση,
υπάρχουν σηµαντικές ευκαιρίες για τους διεθνείς επενδυτές σε πολλούς τοµείς, όπως ο τουρισµός, η
αγορά ακινήτων, οι µεταφορές, οι υποδοµές, οι ασφάλειες, τα logistics, οι επιστήµες υγείας, η πληροφορική
και οι νέες τεχνολογίες.
Εξίσου αναγκαία προτεραιότητα της χώρας είναι η αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, τα
οποία αποτελούν πολύ σηµαντικό εµπόδιο στην οικονοµική ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση για την
αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και κατ’ επέκταση την ανάκαµψη της χώρας αποτελεί η
ανάκτηση της εµπιστοσύνης των καταθετών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών. Αποτελεί πρόκληση
λοιπόν η εύρεση δυνατοτήτων διεξοδικών λύσεων µε στόχο την αναζωογόνηση του επιχειρηµατικού τοµέα
µέσω συντονισµένων προσπαθειών, µε µοναδικό σκοπό την ανάκτηση του παραγωγικού ιστού της
οικονοµίας µας».
Την εισαγωγική οµιλία του Συνεδρίου µε θέµα ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,
πραγµατοποίησε η κα. Κατερίνα Παναγοπούλου, Εθνική Πρέσβειρα της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
για τον Αθλητισµό, την Ανοχή κα το Ευ Αγωνίζεσθαι και Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου
Γυναικών “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” η οποία τόνισε: «Για τις αναπτυγµένες οικονοµίες και κοινωνίες του κόσµου µας,
η κοινωνική συνοχή και η ποιότητα ζωής είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη δηµιουργία Εθνικού
Πλούτου.
Η ύπαρξη ισχυρών κοινωνικών θεσµών, η ποιοτική λειτουργία των συστηµάτων Παιδείας, υγείας και
πρόνοιας, η προστασία των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και ύπαρξη ανοικτού δηµόσιου χώρου στις
πόλεις, συµβάλλουν, όχι µόνο, στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και στη θεµελίωση
θετικών όρων ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων.
Η αναγέννηση της Πατρίδας µας και η ανασυγκρότηση της οικονοµίας της, δεν χρειάζεται, µόνο,
ανταγωνιστικό Εθνικό Προϊόν. Χρειαζόµαστε, άµεσα, ως προϋπόθεση για την βιώσιµη ανάπτυξη, την
παραγωγή κοινωνικού κεφαλαίου.
Για να µπορέσουµε, όµως, να παράξουµε κοινωνικό κεφάλαιο, ιδίως, σε µία περίοδο που η δηµοσιονοµική
κρίση ανακυκλώνεται, πρέπει αλλάξουµε φιλοσοφία και σχεδιασµό στην κοινωνική µας πολιτική.
Η Πατρίδα µας χρειάζεται το κοινωνικό κεφάλαιο που προκύπτει, κυρίως, από τη συντονισµένη προσφορά
σύγχρονων κοινωνικών υπηρεσιών από το κράτος, τον εθελοντικό τοµέα και τις επιχειρήσεις.
Μόνο, µε αυτό τον τρόπο, θα µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε, όλες τις δυνάµεις, που µπορούν να
επουλώσουν κοινωνικές πληγές και να συµβάλλουν στην ενίσχυσης της εθνικής µας αυτοπεποίθησης».
ΕΝΟΤΗΤΑ “ACT 4 GREECE”:
ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Την οµιλία της ενότητας πραγµατοποίησε η κα. Νέλλη Τζάκου-Λαµπροπούλου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής
Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, η οποία «παρουσίασε το βραβευµένο από την UNESCO πρόγραµµα
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act4Greece, µια καινοτόµο πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας για την ανάπτυξη της κοινωνικής και
αναπτυξιακής τραπεζικής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε µια ηλεκτρονική πλατφόρµα
(www.act4greece.gr) που επιτρέπει τη συγκέντρωση πόρων από το πλήθος (crowdfunding) για κοινωφελείς
σκοπούς σε 7 άξονες: Πρόνοια, υγεία & αλληλεγγύη, Κοινωνική επιχειρηµατικότητα, Πολιτισµός, Νεανική &
καινοτόµος επιχειρηµατικότητα, Περιβάλλον, Έρευνα & εκπαίδευση και Αθλητισµός. Μέσα σε 1 χρόνο
λειτουργίας, το πρόγραµµα έχει υποστηρίξει 15 κοινωνικές δράσεις και έχουν πραγµατοποιηθεί
περισσότερες από 4.500 δωρεές συγκεντρώνοντας σχεδόν 1,5 εκατ. Ευρώ.»
ΕΝΟΤΗΤΑ “Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ –
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ”
Την οµιλία της ενότητας πραγµατοποίησε ο κ. Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής του
Πανεπιστηµίου του Πειραιώς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού, ο
οποίος στην οµιλία του επεσήµανε τα εξής: «Οι διαχρονικές χρηµατοπιστωτικές κρίσεις ,αλλά ιδιαίτερα η
µοναδική σε ένταση και διάρκεια κρίση του 2007 και η διάχυση της σε ολόκληρο τον κόσµο λόγω της
παγκοσµιοποίησης ανέδειξαν την αναγκαιότητα κατανόησης ενός πολύπλοκου χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, η άγνοια του οποίου µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζηµίες σε κράτη, επιχειρήσεις και
νοικοκυριά.
Τα καταναλωτικά πρότυπα ,η υπερχρέωση, η έλλειψη αποταµιευτικής, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής
συνείδησης σε συνδυασµό µε συµπεριφορικά σφάλµατα όπως η άγνοια, η µυωπία, η µόδα, η συµπεριφορά
της αγέλης, η υπερβολική εµπιστοσύνη, η νοητική λογιστική και η γνωστική ασυµφωνία αποτελούν ένα
εκρηκτικό συνδυασµό που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσµο και
υποθηκεύουν σίγουρα το µέλλον τους.
Ως εκ τούτου οι πολίτες στα πλαίσια της ατοµικής ευθύνης ,θα πρέπει να κατανοήσουν το περίπλοκο
οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο λαµβάνουν αποφάσεις µέσω της χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης
(financial education ) και στην συνέχεια να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες (financial capabilities) που θα
βελτιώσουν τη προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση , δεδοµένων των αντικειµενικών περιορισµών
που υπόκεινται, για µια αέναη ατοµική και οικογενειακή χρηµατοοικονοµική ευηµερία (financial wellbeing).
Στην παρουσίαση αυτή καταγράφονται οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι ώστε να
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά ένα νέο, πολύπλοκο ψηφιακό και γρήγορα µεταβαλλόµενο ασταθές
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον.
Ως απάντηση σε αυτήν την δυσµενή οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα διεθνείς οργανισµοί όπως ο
ΟΟΣΑ, Κυβερνήσεις κρατών (π.χ. Ηνωµένου Βασιλείου, Αυστραλίας, ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Καναδά ),
επιστηµονικές ή θεσµικές οργανώσεις (π.χ. American Finance Association, CFA, FINRA, NCEE) ιδιωτικοί
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (HSBC διεθνώς, Interamerican στην Ελλάδα) αλλά και µη κερδοσκοπικοί
οργανισµοί (Jump$tart Coalition) έχουν αναλάβει πολύπλευρες δράσεις την δηµιουργία µίας νέας γενιάς
ενηµερωµένων πολιτών , την προώθηση της χρηµατοοικονοµικής γνώσης και την αέναη
χρηµατοοικονοµική ευηµερία των πολιτών.»
ΕΝΟΤΗΤΑ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ”
Συντονιστής της ενότητας ήταν ο κ. Στράτος Καρακασίδης, Reuters’s Reporter, Greek, Cypriot and Baltic
markets – Reuters Agency.
Στην ενότητα ”Υποστηρίζοντας τους επιχειρηµατίες του αύριο” συµµετείχαν οι κκ:
Christopher R. Upperman, CEO -American Entrepreneurship Award
Παναγιώτης Χατζηδάκης, Creative Director & Co-Founder, Bubbllz Hellenic Entrepreneurship Award 2016
Winner
Απόστολος Αποστολάκης, Partner – VentureFriends
Βασίλης Ανδρικόπουλος, Vice Chairman & Member of the Supervisory Board – Olympic Brewery S.A. –
Carlsberg Group
Αντρέας Νεζερίτης, Co-Founder and Head of Business Development of Blueground & Hellenic
Entrepreneurship Award 2016 Winner
1) Ο κ. Upperman στην οµιλία του ανέφερε: “Entrepreneurship can be a tremendous catalyst for helping individuals
achieve economic self-sufficiency. The skills and knowledge one has the opportunity to gain through the
entrepreneurial pursuit stands to enhance. And with an increased focus on ways to strengthen the entrepreneurship
ecosystem on behalf of the social, public, and private sectors I sincerely believe entrepreneurs throughout the world
stand to make great strides and make the most of these emerging business conditions. To really enhance our global
economy and harness the true potential of so many more individuals it is my belief organizations such as the
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American Entrepreneurship Award must be nimble, ever-evolving, and developing innovative approaches to providing
more resources, monetary and educational in nature, for more to grow their businesses and to succeed.”
2) Ο κ. Χατζηδάκης στην οµιλία του ανέφερε: “Επιµονή: ιδιότητα του ατόµου, το οποίο συνεχίζει να κάνει,
να επιδιώκει, να υποστηρίζει παρά τις δυσκολίες, τις αντιρρήσεις κτλ. που αντιµετωπίζει…”
3) Ο κ. Αποστολάκης στην οµιλία του ανέφερε: “Yπάρχουν διεθνείς αλλά και ελληνικές συνθήκες που
ενισχύουν την τεχνολογική επιχειρηµατικότητα. Αυτό οδηγεί σε µια έξαρση στη δηµιουργία startups που µε
τη σειρά του δηµιουργεί ευκαιρίες για επιχειρηµατίες, επενδυτές και τη χώρα γενικότερα.”
4) Ο κ. Ανδρικόπουλος στην οµιλία του ανέφερε: “Μια καταπληκτική και καινοτόµος ιδέα που δηµιουργεί
µια νέα επιχειρηµατική δράση, για να λάµψει χρειάζεται τον απαραίτητο ρεαλισµό, σχεδιασµό και την
άψογη εκτέλεση. Επίσης, σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης πρέπει να παίρνονται γενναίες αποφάσεις και να
γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις”
5) Ο κ. Νεζερίτης στην οµιλία του ανέφερε: “Η εµπιστοσύνη που µας έδειξαν οι επενδυτές από την πρώτη
στιγµή ήταν παράγοντας καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη της εταιρίας µας, καθώς πέρα από την
οικονοµική υποστήριξη ήταν σηµαντική, η καθοδήγηση που µας πρόσφεραν σε κάθε στάδιο της πορείας
µας”
ΕΝΟΤΗΤΑ “ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”
Στην ενότητα συµµετείχαν οι κκ.
Κώστας Γεωργαντζής, PR & CSR Manager – Hellas Gold S.A.
Γεώργιος Παρτσακουλάκης, HR Director – Papastratos S.A.
1) Ο κ. Γεωργαντζής στην οµιλία του ανέφερε: «Η ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων και η στήριξη των
σηµαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών ως µέσο για την ανασύνταξη της ελληνικής οικονοµίας, µέσω της
υγιούς επιχειρηµατικότητας και της παραγωγικής και βιοµηχανικής ανασυγκρότησης. Η επένδυση της
Ελληνικός Χρυσός και η εξέλιξή της, δείγµα γραφής για το εθνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, την
προσέλκυση επενδύσεων και τις πραγµατικές δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. Το οικονοµικό προφίλ
της επένδυσης, η σταθερή προσήλωση στην κοινωνική συνεισφορά και η στρατηγική της για την βιώσιµη
ανάπτυξη µε σηµείο αναφοράς την προτεραιότητα στο περιβάλλον. Οι επιλογές και οι αποφάσεις που
συνέβαλαν στην εδραίωσή της όχι µόνο λόγω της οικονοµικής της βαρύτητας αλλά και σε όρους
πραγµατικής συνεισφοράς.»
2) Ο κ. Παρτσακουλάκης στην οµιλία του τόνισε: «Η Παπαστράτος στα 86 χρόνια της πορείας της, µέσα
από δύσκολες περιόδους για τη χώρα, ανέκαθεν επένδυε όχι µόνο για την ανάπτυξη της ίδιας της εταιρίας
αλλά και της χώρας. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούµε ένα µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα, το οποίο πλέον,
µε τη νέα επένδυση που ανακοινώσαµε πρόσφατα, ξεπερνά το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ. Χάρη σε αυτές
τις επενδύσεις έχουµε κατορθώσει να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα της εταιρίας και του εργοστασίου
µας και να δηµιουργούµε συνεχώς νέες θέσεις εργασίας. Έχουµε δικαιωθεί για τις επιλογές µας. Και
µπορούµε µε βεβαιότητα πλέον να λέµε ότι µε κάθε µας ενέργεια αφήνουµε πίσω µας µέλλον για όλους.»
ΕΝΟΤΗΤΑ “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΩΝ”
Συντονίστρια της ενότητας ήταν η κα Σοφία Παπαϊωάννου, παρουσιάστρια της τηλεοπτικής εκποµπής “360
µοίρες” – Alpha TV, η οποία στην οµιλία της τόνισε ότι: «Κάποτε στα πλαίσια µίας δηµοσιογραφικής έρευνας
µελετήσαµε αν υπάρχουν κάποιες κοινές οικονοµικές προϋποθέσεις που οδηγούσαν ιστορικά την Ελλάδα
στην έξοδο από τις κρίσεις. Φάνηκε ότι µετά από χρεοκοπίες και πολέµους, και στην χρυσή τετραετία του
Βενιζέλου το 1928 -32 αλλά και την 20ετία από το 1953 έως το 1970, τότε που η Ελλάδα, είχε τους
υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης παγκοσµίως µετά την Ιαπωνία, καθοριστικό ρόλο για να κινητοποιηθεί η
Ελληνική οικονοµία έπαιξαν εταιρείες όπως ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ ακόµα και οι πρώτες γεωτρήσεις για
πετρέλαιο στην Ελλάδα έγιναν εκείνη την 20ετία. Σε αυτές τις µεγάλες ελληνικές εταιρείες
απευθυνόµαστε εποµένως και σήµερα για να µάθουµε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που σχεδιάζουν για
να φέρουν ανάπτυξη και ένα νέο όραµα στην Ελλάδα.»
Στην ενότητα συµµετείχαν οι :
κ. Κίµων Μαλαταράς, Director of Corporate Affairs & Communication, ΔΕΗ
κα Ράνια Σουλάκη, Group CSR Manager – Ελληνικά Πετρέλαια
κα Ντέπη Τζιµέα, Executive Director Corporate Communications – Όµιλος OTE
O κ. Μαλαταράς στην οµιλία του σηµείωσε: «Η ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως
αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασµού, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες και
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εφαρµόζοντας συγκεκριµένες πολιτικές γύρω από τους πυλώνες του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας, και
φυσικά της Οικονοµίας. Η Εταιρεία, πλήρως ευαισθητοποιηµένη στο αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας για
την αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής και για ένα καλύτερο Περιβάλλον, έχει θέσει ως στρατηγική
προτεραιότητα την προστασία του, µε την πραγµατοποίηση πολύ σηµαντικών ενεργειακών επενδύσεων για
παραγωγικό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, στόχος του οποίου δεν είναι να τηρούνται απλώς οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινοτική και την εθνική περιβαλλοντική νοµοθεσία, αλλά η
προώθηση της περιβαλλοντικής στρατηγικής της Εταιρείας.»
Η κα Σουλάκη στην οµιλία της τόνισε:
«ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Η µείωση της ανεργίας των νέων θα επιτευχθεί µέσα από συνέργειες. Eκπαιδευτικά ιδρύµατα,
επιχειρήσεις και πολιτεία θα πρέπει να συνεργαστούν στενά.
Οι επιχειρήσεις να δώσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας
των νέων. Τα σχολεία και τα πανεπιστήµια να προσεγγίσουν τις επιχειρήσεις και να εκπαιδευτούν µαθητές
και δάσκαλοι, ώστε να προσαρµόζονται τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας και να κατευθύνουν τους νέους σε σωστές επαγγελµατικές επιλογές, µε τα κατάλληλα προσόντα
και δεξιότητες.
Τέλος, η πολιτεία θα πρέπει να χαράξει µια εθνική στρατηγική για τη νεολαία και να υποστηρίξει τα
προγράµµατα πρακτικής άσκησης και επαγγελµατικής κατάρτισης, δηµιουργώντας κίνητρα για τις
επιχειρήσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, επιβραβεύοντας τις καλές πρακτικές και δηµιουργώντας
έναν συµβουλευτικό θεσµό για ποιοτική καθοδήγηση σε θέµατα απασχόλησης, µε στόχο τη δηµιουργία
όλων των προϋποθέσεων για οµαλή µετάβαση από τις σπουδές στην εργασία».
Μιλώντας στο πάνελ «Ελληνικές Εταιρείες – Δηµιουργία Προοπτικών και Ευκαιριών», η Executive Director
Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ, κα Ντέπη Τζιµέα, αναφέρθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας και της
καινοτοµίας για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, την ανάκαµψη της οικονοµίας και την πρόοδο της
κοινωνίας. Η κα. Τζιµέα µίλησε για το επενδυτικό πλάνο του Οµίλου ΟΤΕ, ύψους 3,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο
10ετίας έως το 2020, µε στόχο τη δηµιουργία δικτύων νέας γενιάς που θα επιταχύνουν τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της χώρας και θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών σε γρήγορο Internet, ακόµη
και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές. Επίσης, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο του ICT για την ανάπτυξη
κοινωνικά υπεύθυνων και προηγµένων υπηρεσιών για τις εταιρείες και τους πολίτες, όπως οι λύσεις Smart
Cities, Smart Office και e-Health του Οµίλου ΟΤΕ. Τέλος, αναφέρθηκε στα προγράµµατα για την εκπαίδευση
των νέων, την αντιµετώπιση του ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων,
που υλοποιεί, µεταξύ άλλων, η εταιρεία.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συντονιστής της ενότητας ήταν η κα Virginia Murray Partner and head of the Greek law corporate, projects and
finance practice of WFW’s Greek office – Watson Farley & William
Η κα Murray στην οµιλία της τόνισε: «Οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους είναι
µείζουσας σηµασίας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
ήδη διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη αυτού του ζωτικής σηµασίας τοµέα, από τις
εµπορικές διευκολύνσεις που παραχωρούν στις ελληνικές τράπεζες, την διάθεση δανείων µικρής κλίµακας
µέσω ελληνικών τραπεζών έως και την στήριξη των προσπαθειών των ελληνικών τραπεζών στην
διευθέτηση των χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δανείων. Εφόσον βρισκόµαστε ακόµα σε πρώιµο
στάδιο, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο πώς οι επιχειρήσεις µπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε
χρηµατοδοτήσεις σχετικές µε την επιχειρηµατικότητα, και πως αυτές µπορούν να αναπτύξουν και να
ενδυναµώσουν ισχυρούς Έλληνες εξαγωγείς».
Στην ενότητα συµµετείχαν οι :
κα Sabina Dziurman, Director for Greece and Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
κα Eirini Botonaki, Loan Officer – Global Relationship Manager, Banking Sector Greece – European
Investment Bank
κ. George Giakoumakis, Mandate Relationship Manager – European Investment Fund
κα Ismini Papakirillou, -Investment Officer, Manufacturing, Agribusiness and Services – International Finance
Corporation (IFC)
1)Η κα Sabina Dziurman στην οµιλία της τόνισε: «EBRD is an international financial institution which operates in
more than 30 countries. The Bank started its engagement in Greece in late 2015 on a temporary basis to support the
country’s economic recovery. The start has been rapid with amounts invested to date of over €1 billion in 17 projects.
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Our work helps to tackle the consequences of the financial and economic crisis and addresses the structural
challenges the country’s economy faces. The aim is to promote the transition to a successful market economy, which
is competitive, inclusive, well-governed, green, resilient and integrated».
2) Η κα Eirini Botonaki, στην οµιλία της ανέφερε: «EIB, the Bank of the EU, has been present in Greece
uninterruptedly for over 45 years. Since the crisis erupted in the country in 2008, the EIB has provided more than EUR
14bn financing for projects in the Greek public and private sector. In an effort to strengthen the Bank’s activities and
demonstrate its strong commitment to the country’s economic recovery, the Bank established in early 2016 the
“Investment Team for Greece”, a dedicated team entrusted with the task to intensify the Bank’s operational and
advisory works on the ground. In 2016, the EIB approved some EUR 2.3bn of new loans and disbursed EUR 1.5bn to
the Greek economy, with financing for small businesses accounting for 75%, with an additional 22% for innovation
and 3% for infrastructure projects. Going forward, the Bank expects to be able to further expand its catalytic impact in
the country, also with the backing of the EU’s Investment Plan for Europe (most commonly known as the “Juncker
Plan”).»
3) Ο κ. Γιώργος Γιακουµάκης στην οµιλία του ανέφερε ότι: «EIF was and continues to be strongly engaged in
Greece – it has recently taken a more catalytic stand in stimulating the growth of the Greek VC/PE sector, through
the launch of the EUR 260m Fund of Funds initiative with ESIF funding. At the same time, discussions are
progressing for the development of several other initiatives to support Greece. The focus is on areas where EIF
support could help the most: access to finance for SMEs and research, development and innovation.»
4) Η κα Ismini Papakirillou, ανέφερε: “IFC’s engagement in Greece is part of a larger effort by the World Bank Group
to support economic growth in the country. The World Bank provides advice to the Greek government and IFC
supports the private sector through investments. IFC has decided on a select reengagement in Greece in 2015. Our
objective is to restore confidence for investors, support a return to private-sector led growth, and help the country
attract foreign investment and to promote domestic investments. We are looking to play a role in mobilizing others
and acting as a catalyst to attract other investors to increase investments into priority sectors — in close coordination
with other IFIs and financial institutions. Currently IFC’s exposure to Greece is 640 million Euro. Since March 2015,
IFC has committed 365 million Euro long term investments in seven projects and extended a total of 275 million Euro
trade financing as part of its Global Trade Finance Program.”
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ –
ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Συντονιστής της ενότητας ήταν ο κ. Ευάγγελος Ι. Λάκατζης, Partner – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm,
ο οποίος στην οµιλία του τόνισε ότι: «Τα venture capital – private equity funds αποτελούν αναµφίβολα
ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, έχοντας συµβάλει στην
ανάπτυξη πλείστου αριθµού εταιριών. Επεσήµανε όµως ότι η προσέλκυση επενδυτή δεν είναι αυτονόητη:
απαιτεί ένα περιβάλλον σταθερό και φιλικό σε επενδύσεις, το οποίο προσφέρει σε θεσµικό επίπεδο κίνητρα,
επενδυτικά εργαλεία και όσο το δυνατόν λιγότερα εµπόδια. Επίσης, απαιτεί προετοιµασία και οργάνωση
από την πλευρά της εταιρίας που θέλει να γίνει επενδυτικός στόχος. Ταυτόχρονα παρατήρησε ότι είναι
σηµαντική και η ύπαρξη θεσµών ή φορέων της αγοράς που µπορούν να γίνουν αρωγοί των ελληνικών
εταιρών στην προσπάθειά τους να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό.»
Στην ενότητα συµµετείχαν οι :
κα Νάνσυ Παπαιωάννου, President – Atlantic Bank of NY
κ. Κωνσταντίνος Δερµάνης, Partner – DECA Investments
κ. Τάκης Σολωµός, Founding Partner – FIRST ATHENS Corporate Finance SA
κ. Μιχάλης Μαδιανός, Partner – Global Finance Partners
κ. Γιώργος Μπόλος, Chairman Tickethour Group, Member Brookstreet Equity Partners LLP
1) Η κα Παπαιωάννου στην οµιλία της επεσήµανε ότι: «Μια εταιρεία για να µπορέσει να κάνει µια
καινούρια αρχή ή να επεκταθεί στην Αµερική, υπάρχουν ορισµένοι κανόνες που πρέπει να γνωρίζει και
βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπισθούν για να µπορέσει να πετύχει όπως το νοµικό πλαίσιο που
περιβάλλει τη λειτουργία της εταιρείας, οι προϋποθέσεις εγκρίσεως του προϊόντος από την σχετική
Αµερικάνικη αρχή, η φορολογία και οι υποχρεώσεις της εταιρείας, τοποθεσία εγκατάστασης και οι
λεπτοµέρειες µισθώσεως του γραφείου ή εργοστασίου, η λογιστική παρακολούθηση της πορείας της
εταιρείας, η δυνατότητα Τραπεζικής υποστήριξης µε το άνοιγµα λογαριασµού και η νοµική παραµονή των
στελεχών (από Ελλάδα) µε το υπουργείο µεταναστεύσεως. Η µεγάλη εµπορική εµπειρία της Atlantic Bank of
NY και η µακροχρόνια πορεία της µε το ελληνικό στοιχείο, αποτελούν σηµαντική πηγή βοήθειας σε όλες
αυτές τις ανωτέρω βασικές προκλήσεις. Το άνοιγµα ενός εµπορικού λογαριασµού αποτελεί την
σηµαντικότερη στιγµή της σχέσεως του επιχειρηµατία µε την καινούρια του προσπάθεια. Η τράπεζα
γνωρίζει βασικούς κανόνες και έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τον ενδιαφερόµενο στις σωστές
υπηρεσίες για την εξυπηρέτησή του. Υπό την ιδιότητά µου σαν Πρόεδρος της Atlantic Bank είµαι στην
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ευχάριστη θέση να µπορώ να βοηθήσω αυτές τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν ή να επεκτείνουν την
δραστηριότητα στην µητροπολιτική Νέα Υόρκη. Επί πλέον, το Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο, που
τυγχάνει να είµαι Πρόεδρος του Συµβουλίου, έχει την δυνατότητα και την θέληση να δεχτεί την εταιρεία
σαν µέλος όπου δίνεται η ευκαιρία της επικοινωνίας µε τα µέλη του επιµελητηρίου, τα οποία µπορούν να
παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια µε έγκριτους δικηγόρους, πετυχηµένους οικονοµολόγους, λογιστές κλπ.
που µπορούν να παράσχουν πολύτιµη βοήθεια.»
2) Ο κ. Δερµάνης, στην οµιλία του σηµείωσε ότι «Οι µικροµεσαίες εταιρείες (ΜµΕ) συνιστούν την
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, καθώς αποτελούν το 73% της οικονοµίας. Σύµφωνα µε µελέτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση αποτελεί την βασικότερη πρόκληση που
αντιµετωπίζουν σήµερα οι ΜµΕ. H Deca Investments (“Deca”), µέσω του Diorama Investments (“Diorama”), ενός
private equity fund µε € 135εκ. υπό διαχείριση, επενδύει σε δυναµικές ΜµΕ χρηµατοδοτώντας το πλάνο
ανάπτυξης τους. Πέρα από τα κεφάλαια, η οµάδα της Deca βοηθάει τις εταιρείες στις οποίες επενδύει
στην βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και το άνοιγµα νέων αγορών, µεταξύ άλλων. Από τον
Νοέµβριο 2014, το Diorama έχει ολοκληρώσει τρείς επενδύσεις αξίας € 26εκ. στις εταιρείες Atlas Tapes,
Damavand και InternetQ.»
3)Ο κ. Σολωµός, ανέφερε: «Στον Δυτικό Κόσµο (ΗΠΑ, ΕΕ κ.α.) τα επενδυτικά κίνητρα αποτελούν
αναπόσπαστο κοµµάτι στην προσπάθεια µιας οικονοµίας/αγοράς για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων
τόσο από την εγχώρια όσο και από την Διεθνή αγορά. Στην Ελλάδα, τα χρόνια της κρίσης (2008 – σήµερα)
τα υφιστάµενα επενδυτικά κίνητρα (Αναπτυξιακοί Νόµοι κ.λ.π) δυστυχώς δεν κατάφεραν να
λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης, δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση δίοδο για την
έξοδο από την κρίση, για ευνόητους λόγους. Σηµαντική εξαίρεση αποτελούν τα προγράµµατα Jeremie και
EquiFund (Ελληνική Κυβέρνηση και EIF) τα οποία και δηµιουργούν την δυνατότητα για άντληση κεφαλαίων
σε ΜµΕ ύψους συνολικά πάνω από ευρώ 600 εκατοµµύρια περίπου. Είναι δεδοµένο ότι αν αυτού του είδους
τα προγράµµατα συνδυαστούν µε έναν Αναπτυξιακό Νόµο που θα παρέχει πρόσθετα κίνητρα
(επιχορηγήσεις για προσλήψεις και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, φορολογικές απαλλαγές, εγγυήσεις
για Τραπεζικό Δανεισµό κ.λ.π) τότε τα χρήµατα των προγραµµάτων Jeremie και Equifund µπορούν να έχουν
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Ελληνική Οικονοµία».
4)Ο κ. Μαδιανός, στην οµιλία του επεσήµανε ότι «Παρά τις συνεχείς συζητήσεις σχετικά µε την επιτυχία ή
την αποτυχία των προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής, το µακροοικονοµικό περιβάλλον είναι
βελτιωµένο. Η Ελλάδα έχει σηµειώσει πρόοδο και τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το ΔΝΤ προβλέπουν
ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε φάση ανάπτυξης. Με αναπτυσσόµενη την οικονοµία, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει
ένα δυναµικό επενδυτικό περιβάλλον: οι επιχειρήσεις που επιβίωσαν από την κρίση έχουν γίνει πιο
ανθεκτικές και είναι γεµάτες δυνατότητες αλλα αντιµετωπίζουν έλλειψη κεφαλαίων. Η Ελλάδα προσφέρει
µια µοναδική ευκαιρία σε έµπειρους επενδυτές να βοηθήσουν τις εταιρείες αυτές να επιτύχουν στους
στόχους ανάπτυξης και στα σχέδια επέκτασης τους. Η οµάδα της Global Finance Partners έχει βοηθήσει
αρκετές εταιρείες στα σχέδια ανάπτυξης τους στη Ελλάδα, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και πέραν αυτής:
Chipita, Yioula, Germanos, Andromeda, ICAP αντιπροσωπεύουν µερικές από τις 45 επενδύσεις µας που µε την
υποστήριξη µας στα αναπτυξιακά τους σχέδια αναδείχθηκαν σε περιφερειακούς και πολυεθνικούς
ηγέτες.»
5) Ο κ. Μπόλος, στην οµιλία του τόνισε:
«ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Ο ξένος επενδυτής επιθυµεί να επενδύσει :
Σ΄ένα περιβάλλον που θα είναι ουσιαστικά φιλικό στις επενδύσεις
Θα υπάρχει άµεση δυνατότητα στη πρόσληψη προσωπικού αλλά και στην απόλυση
Το φορολογικό περιβάλλον θα είναι µακροχρόνια σταθερό
Οι Δηµόσιες υπηρεσίες θα εξυπηρετούν στους προβλεπόµενους από την νοµοθεσία χρόνους
Ποια από αυτά προσφέρει η Ελλάδα και σε τι ποσοστό και πόσο καλύπτει κάθε ξένο επιχειρηµατία αυτή η
κάλυψη είναι το ζητούµενο και είναι στην απόλυτη κρίση του κάθε επενδυτή.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Μια εταιρεία που θέλει να πουλήσει το σύνολο ή µέρος του µετοχικού της κεφαλαίου είτε υπό την µορφή
πώλησης των µετοχών ή αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει:
1. Να είναι συνειδητοποιηµένοι οι µέτοχοι ως προς την πώληση
2. Να προετοιµαστεί πολύ καλά και νωρίτερα από τις πρώτες επαφές µε τους υποψήφιους αγοραστές
3. Θα είναι καλύτερα να αναθέσει σ’ ένα σύµβουλο µε αποδεδειγµένη εµπειρία το όλο εγχείρηµα ώστε
ευκολότερα και συντοµότερα θα ετοιµάσει τον φάκελο της αν βγει στην αγορά και θα εξασφαλίσει
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ευκολότερα και συντοµότερα θα ετοιµάσει τον φάκελο της αν βγει στην αγορά και θα εξασφαλίσει
καλύτερη επικοινωνία µε τους υποψήφιους αγοραστές και τις συνεργαζόµενες µε αυτούς εταιρείες.
4. Στο βαθµό που θα είναι δυνατό και στην περίπτωση που δεν πουλήσει το 100%
α) να αναζητήσει µία εταιρεία του κλάδου που δεν θα προσφέρει µόνο χρήµατα, αλλά και
συνέργειες κάθε µορφής που θα οδηγήσουν στην άµεση και σταθερή βελτίωση της οικονοµικής
θέσης της εταιρείας και β) αν αναζητήσει ένα Fund το βασικό στοιχείο δεν είναι τα χρήµατα αλλά
το πόσο θα µπορεί το Fund να προσφέρει οποιασδήποτε µορφής τεχνογνωσία για να αναπτυχθεί
περαιτέρω
Αυτό είναι και το πιο δύσκολο.»
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Συντονιστής της ενότητας ήταν ο κ. Γεώργιος Παπαδηµητρίου, Partner – EY Central & Southeast Europe
Financial Services Industry Leader – EY.
Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Παπαδηµητρίου, αναφερόµενος στην µεγαλύτερη πρόκληση που
αντιµετωπίζουν σήµερα οι ελληνικές τράπεζες σε σχέση µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, επεσήµανε πως
µια αποτελεσµατική και σωστή διαχείρισή τους, είναι στη πραγµατικότητα, η κορυφαία εκδήλωση
κοινωνικής και εταιρικής υπευθυνότητας.
Και τούτο, διότι η αποτελεσµατική διαχείριση αυτού του προβλήµατος θα επιτρέψει στα πιστωτικά
ιδρύµατα να επιτελέσουν και πάλι τον ουσιαστικό και θεσµοθετηµένο ρόλο τους, να χρηµατοδοτήσουν
δηλαδή και να στηρίξουν υγιείς υπάρχουσες αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο θα
συµβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την δηµιουργία ενός ενάρετου κύκλου
που θα επιδράσει θετικά και στην απασχόληση.
Στην ενότητα συµµετείχαν οι κκ.
Κώστας Καραγιάννης, Operating Partner – Apollo Management International LLP
Πασχάλης Μπουχώρης, Managing Director – BlackRock
Πέτρος Ζαµπέτας, Managing Director – B2 KAPITAL
Στάθης Ποταµίτης, Managing Partner – Potamitis Vekris
Σπύρος Παπασπύρου, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio – Piraeus
Bank
Ηλίας Σακέλλης, Partner – Pillarstone
1) Ο κ. Μπουχώρης, αναφέρθηκε στη σχέση µεταξύ των µη εξυπηρετούµενων δανείων και της οικονοµικής
ανάπτυξης και υπογράµµισε τις δεσµεύσεις και τις πρωτοβουλίες των ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής κανονιστικής καθοδήγησης.
2) Ο κ. Ζαµπέτας στην οµιλία του αναφερόµενος στα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία αποτελούν σήµερα το
µεγαλύτερο ζήτηµα στους ισολογισµούς των ελληνικών Τραπεζών, τόνισε ότι απαιτούνται προσεκτικοί
χειρισµοί και άµεσες λύσεις προκειµένου το τραπεζικό σύστηµα να απεγκλωβιστεί ώστε να µπορέσει η
χώρα να µπει σε θετικό ρυθµό ανάπτυξης. «Ήδη παρατηρείται µεγάλη κινητικότητα, µε τις πρώτες άδειες
σε εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης NPLs/NPEs να έχουν δοθεί από την ΤτΕ, ενώ αναµένουµε σύντοµα
και νέες άδειες» τόνισε. Παράλληλα, επεσήµανε ότι οι ελληνικές Τράπεζες θα πρέπει µέχρι το τέλος του
2017 να µειώσουν τα NPEs κατά 7,6 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισµό (SSM). «Η σωστή και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των NPLs/NPEs είναι θέµα
ζωτικής σηµασίας για τη χώρα µας. Όσο ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων βρίσκεται σε υψηλά
ποσοστά, το τραπεζικό σύστηµα εµποδίζεται να παρέχει νέα κεφάλαια κίνησης, να χρηµατοδοτεί την
πραγµατική οικονοµία και να προσφέρει µία «δεύτερη» ευκαιρία σε βιώσιµες εταιρίες µε προοπτική που
έχουν πληγεί από την παρατεταµένη ύφεση και την έλλειψη ρευστότητας»
3) Ο κ. Ποταµίτης στην οµιλία του επεσήµανε: «Η εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών κινδυνεύει από τα
κόκκινα δάνεια, τα οποία υπερβαίνουν το 40% του συνόλου και συνεχίζουν αυξανόµενα. Πρόσφατες
νοµοθετικές παρεµβάσεις έχουν οξύνει το πρόβληµα. Η αναδιατύπωση του νόµου περί µη
εξυπηρετουµένων το 2016 έχει αφήσει, µεταξύ άλλων, σοβαρές αβεβαιότητες για τις φορολογικές
επιβαρύνσεις των µεταβιβάσεων και την παράλληλη λειτουργία της τιτλοποίησης. Εξαιρετικά βαρειά και
προβληµατική κρίνεται και η ρύθµιση των εταιριών διαχείρισης δανείων. Σοβαρή επιβάρυνση της θέσης
των πιστωτών αναµένεται να προκαλέσει και το νέο πλαίσιο ρυθµίσεων επιχειρηµατικών οφειλών, καθώς
δηµιουργεί νέα εµπόδια στην άσκηση των δικαιωµάτων των πιστωτών επιχειρήσεων, ίσως της ίδιας
σοβαρότητας και έντασης µε τα προβλήµατα που προκάλεσε στην καταναλωτική πίστη ο νόµος Κατσέλη.
Η ανάγκη ριζικά διαφορετικής προσέγγισης είναι προφανής.»
4) Ο κ. Παπασπύρου, στην οµιλία του ανέφερε: «Η Ελληνική αγορά είχε για µεγάλο χρονικό διάστηµα
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εγκλωβιστεί ανάµεσα στο υψηλό ιδιωτικό χρέος και την έλλειψη ανάπτυξης. Το ένα είναι συνάρτηση του
άλλου και έτσι δηµιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος που ανατροφοδοτείται , λόγω του ότι κανένα από τα
δύο προβλήµατα δεν βρίσκει λύση.
Οι τράπεζες µετά τις αυξήσεις κεφαλαίου το 2015, την σηµαντική αύξηση των προβλέψεων και την
ανάπτυξη των υποδοµών για την διαχείριση των NPE’s έχουν πλέον δεσµευτεί σε πολύ επιθετικούς
στόχους µείωσης των επισφαλών δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα µπαίνει, έστω και µε αργούς
ρυθµούς, σε εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και αισιοδοξίας για τις προοπτικές της οικονοµίας. Όταν
ξεκινήσει αυτός ο κύκλος, η µείωση του ιδιωτικού χρέους θα αρχίσει να ανατροφοδοτεί την ανάπτυξη και
το αντίστροφο. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα θα επιταχύνει τις εξελίξεις, θα µειώσει την ζηµιά για
τον ιδιωτικό τοµέα, τις τράπεζες και το δηµόσιο, µέσω της ανατίµησης των αξιών και την αύξησης της
απασχόλησης. Η σηµαντική παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονοµίας , που έχει συντελεσθεί µε µεγάλο
κόπο και κόστος, µέσα στην κρίση καθώς και η ριζική αναδιοργάνωση του τραπεζικού τοµέα, έχουν
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις αλλαγής του οικονοµικού κύκλου».
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην ενότητα συµµετείχαν οι κκ..
Ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Ο κ. Γιώργος Τσόπελας, Senior Partner, Greece & Cyprus – McKinsey & Company
Ο κ. Πιτσιόρλας στην οµιλία του τόνισε: «Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε ένα κοµβικό σηµείο. Έπειτα
από 7 χρόνια ύφεσης είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα και να κάνει το άλµα προς την ανάπτυξη. Η οικονοµική
µεγέθυνση αυτή πρόκειται να συντελεσθεί µε συγκεκριµένους όρους: µε στροφή προς ένα νέο παραγωγικό
µοντέλο εξωστρεφές που θα βασίζεται inter alia στις παραγωγικές αυτή τη φορά επενδύσεις και στις
εξαγωγές σε αντιδιαστολή µε το παλαιό κρατικοδίαιτο µοντέλο ανάπτυξης που
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Απονεμήθηκαν τα Capital Link CSR Leadership Awards
Στους Μιχάλη Τσαμάζ και Nicholas M Logothetis
Με συμμετοχή που ξεπέρασε τα 1.000 άτομα την Πέμπτη 8 Ιουνίου το 7ο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα με θέμα Επενδύοντας
στην Ανάπτυξη-To Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων
ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την απονομή του Διεθνούς και Ελληνικού Capital Link
CSR Leadership Awards στους Μιχάλη Τσαμάζ Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
ομίλου ΟΤΕ και Nicholas Μ Logothetis Συνιδρυτή Concordia Summit και Εκτελεστικό
Μέλος ΔΣ Libra Group Το Capital Link CSR Leadership Award δίνεται ετησίως σε μία
ελληνική και διεθνή προσωπικότητα/εταιρεία για την κοινωνική τους προσφορά και για
τη συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του ελληνικού πολιτισμού παγκοσμίως
Ο Νίκος Μπορνόζης Πρόεδρος της Capital Link προλόγισε τους βραβευόμενους
στους οποίους απονεμήθηκαν τα βραβεία από τον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη
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Τι συζητήθηκε στο Συνέδριο της Capital Link για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο κ. Παπαδημητρίου επεσήμανε πως μια αποτελεσματική και σωστή διαχείρισή τους, είναι στη
πραγματικότητα, η κορυφαία εκδήλωση κοινωνικής και εταιρικής υπευθυνότητας
Με αθρόα συμμετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτομα πραγματοποιήθηκε το 7o Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα με θέμα: «Επενδύοντας στην
Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ» την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο HILTON
Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε Κυβερνητικούς Εκπροσώπους, εκπροσώπους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, την Ανώτατη βαθμίδα στελεχών του ιδιωτικού τομέα και διεθνών εταιρειών και
επενδυτών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα.
Αναλυτικότερα:
• Τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα
• Τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη
• 2 από τις μεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς
• Ανώτεροι εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών: European Bank for
Reconstruction and Development, European Investment Bank, European Investment Fund,
International Finance Corporation (IFC)
• Διεθνής εμπορική και επενδυτική τράπεζα: Atlantic Bank of N.Y.
• Οι 2 μεγαλύτερες ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες: Ernst & Young, McKinsey &
Company
• Μεγάλα Ελληνικά & Ξένα Δικηγορικά Γραφεία : Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία, Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία, Shearman & Sterling (London)
LLP, Watson Farley & Williams
• 2 Mεγάλες Εταιρίες από το χώρο της Ενέργειας : ΔΕΗ – ΕΛΠΕ
• Από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών: Όμιλος OTE
• Αμερικανοί επενδυτές με ενεργή παρουσία: Nicholas Logothetis, John Calamos, John
Koudounis, Dean Metropoulos, Matt Fairfield-EXIN Group, Pavlos Canellopoulos - AIG
• Ελληνικά και Ξένα Funds – Apollo Management International LLP, Blackrock, B2KAPITAL,
DECA Investments, First Athens Corporate Finance SA, Global Finance Partners, Pillarstone
• Από τις σημαντικότερες Ελληνικές και Ξένες εταιρείες και Οργανισμοί: Hellas Gold S.A.,
Papastratos S.A., Tickethour Group, Friesland Campina, ICAP Group, Olympic Brewery S.A.
• Hellenic Financial Literacy Institute
• Άλλοι Οργανισμοί: American Entrepreneurship Award, Bubbllz, VentureFriends,– Carlsberg
Group, Blueground, Hellenic Entrepreneurship Award
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Συντονιστής της ενότητας «Μη εξυπηρετούμενα δάνεια σαν επενδυτική & αναπτυξιακή
ευκαιρία» ήταν ο κ. Γεώργιος Παπαδημητρίου, Partner - EY Central & Southeast Europe
Financial Services Industry Leader – EY.
Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Παπαδημητρίου, αναφερόμενος στην μεγαλύτερη
πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, επεσήμανε πως μια αποτελεσματική και σωστή διαχείρισή τους, είναι
στη πραγματικότητα, η κορυφαία εκδήλωση κοινωνικής και εταιρικής υπευθυνότητας.
Και τούτο, διότι η αποτελεσματική διαχείριση αυτού του προβλήματος θα επιτρέψει στα
πιστωτικά ιδρύματα να επιτελέσουν και πάλι τον ουσιαστικό και θεσμοθετημένο ρόλο τους, να
χρηματοδοτήσουν δηλαδή και να στηρίξουν υγιείς υπάρχουσες αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις.
Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την
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δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου που θα επιδράσει θετικά και στην απασχόληση.
Στην ενότητα συμμετείχαν οι κκ:
• Κώστας Καραγιάννης, Operating Partner - Apollo Management International LLP
• Πασχάλης Μπουχώρης, Managing Director - BlackRock
• Πέτρος Ζαμπέτας, Managing Director - B2 KAPITAL
• Στάθης Ποταμίτης, Managing Partner – Potamitis Vekris
• Σπύρος Παπασπύρου, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring
Portfolio - Piraeus Bank
• Ηλίας Σακέλλης, Partner – Pillarstone
1) Ο κ. Μπουχώρης, αναφέρθηκε στη σχέση μεταξύ των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της
οικονομικής ανάπτυξης και υπογράμμισε τις δεσμεύσεις και τις πρωτοβουλίες των ελληνικών
τραπεζών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κανονιστικής καθοδήγησης.
2) Ο κ. Ζαμπέτας στην ομιλία του αναφερόμενος στα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία αποτελούν
σήμερα το μεγαλύτερο ζήτημα στους ισολογισμούς των ελληνικών Τραπεζών, τόνισε ότι
απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί και άμεσες λύσεις προκειμένου το τραπεζικό σύστημα να
απεγκλωβιστεί ώστε να μπορέσει η χώρα να μπει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης.
«Ήδη παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα, με τις πρώτες άδειες σε εταιρείες εξαγοράς και
διαχείρισης NPLs/NPEs να έχουν δοθεί από την ΤτΕ, ενώ αναμένουμε σύντομα και νέες
άδειες» τόνισε. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ελληνικές Τράπεζες θα πρέπει μέχρι το τέλος του
2017 να μειώσουν τα NPEs κατά 7,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί
από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). «Η σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των
NPLs/NPEs είναι θέμα ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας. Όσο ο δείκτης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά, το τραπεζικό σύστημα εμποδίζεται
να παρέχει νέα κεφάλαια κίνησης, να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία και να
προσφέρει μία «δεύτερη» ευκαιρία σε βιώσιμες εταιρίες με προοπτική που έχουν πληγεί από
την παρατεταμένη ύφεση και την έλλειψη ρευστότητας»
3) Ο κ. Ποταμίτης στην ομιλία του επεσήμανε: «Η εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών
κινδυνεύει από τα κόκκινα δάνεια, τα οποία υπερβαίνουν το 40% του συνόλου και συνεχίζουν
αυξανόμενα. Πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν οξύνει το πρόβλημα. Η
αναδιατύπωση του νόμου περί μη εξυπηρετουμένων το 2016 έχει αφήσει, μεταξύ άλλων,
σοβαρές αβεβαιότητες για τις φορολογικές επιβαρύνσεις των μεταβιβάσεων και την παράλληλη
λειτουργία της τιτλοποίησης. Εξαιρετικά βαρειά και προβληματική κρίνεται και η ρύθμιση των
εταιριών διαχείρισης δανείων. Σοβαρή επιβάρυνση της θέσης των πιστωτών αναμένεται να
προκαλέσει και το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων επιχειρηματικών οφειλών, καθώς δημιουργεί νέα
εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων των πιστωτών επιχειρήσεων, ίσως της ίδιας
σοβαρότητας και έντασης με τα προβλήματα που προκάλεσε στην καταναλωτική πίστη ο
νόμος Κατσέλη. Η ανάγκη ριζικά διαφορετικής προσέγγισης είναι προφανής.»
5) Ο κ. Παπασπύρου, στην ομιλία του ανέφερε: «Η Ελληνική αγορά είχε για μεγάλο χρονικό
διάστημα εγκλωβιστεί ανάμεσα στο υψηλό ιδιωτικό χρέος και την έλλειψη ανάπτυξης. Το ένα
είναι συνάρτηση του άλλου και έτσι δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος που ανατροφοδοτείται
, λόγω του ότι κανένα από τα δύο προβλήματα δεν βρίσκει λύση.
Οι τράπεζες μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου το 2015, την σημαντική αύξηση των προβλέψεων και
την ανάπτυξη των υποδομών για την διαχείριση των NPE’s έχουν πλέον δεσμευτεί σε πολύ
επιθετικούς στόχους μείωσης των επισφαλών δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα
μπαίνει, έστω και με αργούς ρυθμούς, σε εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και αισιοδοξίας για
τις προοπτικές της οικονομίας. Όταν ξεκινήσει αυτός ο κύκλος, η μείωση του ιδιωτικού χρέους
θα αρχίσει να ανατροφοδοτεί την ανάπτυξη και το αντίστροφο. Το πολλαπλασιαστικό
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αποτέλεσμα θα επιταχύνει τις εξελίξεις, θα μειώσει την ζημιά για τον ιδιωτικό τομέα, τις
τράπεζες και το δημόσιο, μέσω της ανατίμησης των αξιών και την αύξησης της απασχόλησης.
Η σημαντική παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομίας , που έχει συντελεσθεί με μεγάλο
κόπο και κόστος, μέσα στην κρίση καθώς και η ριζική αναδιοργάνωση του τραπεζικού τομέα,
έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αλλαγής του οικονομικού κύκλου».
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O Oµιλος ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο
Το βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award" απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από τον
Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη. Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην
κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση. "Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και
µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα
ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη
συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη
επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για
τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα, σχεδιασµένα...
Kourdistoportocali.com · πριν από 46 λεπτά ·
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Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην
κοινωνία, το περιβάλλον & την εταιρική διακυβέρνηση
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την
εταιρική διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη
γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων
ζητηµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την
βοήθεια της τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της
ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε
στο µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία,
ενώ παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική
και διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον
για όλους, Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην
καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην
κοινωνία, το περιβάλλον & την εταιρική διακυβέρνηση
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την
εταιρική διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη
γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων
ζητηµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την
βοήθεια της τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της
ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε
στο µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία,
ενώ παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την
ελληνική και διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για
όλους, Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην
καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην
βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός
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Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην κοινωνία, το περιβάλλον
& την εταιρική διακυβέρνηση
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.

Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την
εταιρική διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη
γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων
ζητηµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την
βοήθεια της τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της
ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε
στο µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία,
ενώ παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική
και διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον
για όλους, Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην
καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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ΟΤΕ: Βραβεύτηκε µε Capital Link CSR Leadership Award
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση. "Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο
Όµιλος ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου
επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην
οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα
δίκτυα του µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες
και προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση
και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή
είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας". Μιλώντας για τον...
Fmvoice.gr ·
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Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην
κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση
«Ο επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση
παγκόσµιων ζητηµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση
και η ισότητα»
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του
7ου Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του
Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο.
Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη
και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον.
Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του µέλλοντος, να αναπτύσσεις
καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο
έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές.
Να είσαι δίπλα στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις
πρόσβαση στη γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ
της χώρας σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε:
«Ο επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων
ζητηµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα.
Με την βοήθεια της τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της
ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη.
Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των
ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας,
καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας.
www.bankingnews.gr

http://www.liberal.gr/
Publication date: 13/06/2017 18:10
Alexa ranking (Greece): 209
http://www.liberal.gr/arthro/144733/oikonomia/epicheiriseis/brabeutike-o-omilos-o...

Βραβεύτηκε ο Όµιλος ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην κοινωνία, το
περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην
κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση.
«Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία και με τη δύναμη των ανθρώπων του, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει
όραμα να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονομία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήμερα, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
μέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόμες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασμένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα, με υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόμενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαμάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να αναλάβει ενισχυμένο ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων,
όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Με θέμα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσμος για όλους, Βιώσιμο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέμηση του
ψηφιακού χάσματος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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ΟΤΕ: Βραβεύτηκε µε Capital Link CSR Leadership Award
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέµηση του
ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην
κοινωνία, το περιβάλλον & την εταιρική διακυβέρνηση
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Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο
ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην κοινωνία,
το περιβάλλον & την εταιρική διακυβέρνηση
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Εκτύπωση
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
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Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέµηση του
ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
Capital Link CSR Leadership Award
7ο Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
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ΟΤΕ: Βραβεύτηκε µε Capital Link CSR Leadership Award
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την
εταιρική διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη
γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων
ζητηµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την
βοήθεια της τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της
ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε
στο µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία,
ενώ παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική
και διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον
για όλους, Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην
καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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O Oµιλος ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του
7ου Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του
Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.

Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος
ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου
επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των
εταιρειών στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη
επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες
λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα, σχεδιασµένα, από το
πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους εργαζόµενούς
σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και την
τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου.
Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση
παγκόσµιων ζητηµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η
ισότητα. Με την βοήθεια της τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το
µέλλον της ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέµηση του
ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ
Ο Όμιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον
και την εταιρική διακυβέρνηση.
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton.
Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, από τον
Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
«Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία και με τη δύναμη των ανθρώπων του, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει
όραμα να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονομία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήμερα, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
μέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόμες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασμένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα, με υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόμενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαμάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να αναλάβει ενισχυμένο ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων,
όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Με θέμα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε
στο μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία,
ενώ παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική
και διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσμος για όλους, Βιώσιμο Περιβάλλον
για όλους, Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην
καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, στην βελτίωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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13/6/2017 Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά
του στην κοινωνία, το περιβάλλον & την εταιρική διακυβέρνηση

Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την
εταιρική διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη
γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε
στο µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία,
ενώ παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική
και διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον
για όλους, Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην
καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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Capital Link: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην κοινωνία, το
περιβάλλον & την εταιρική διακυβέρνηση (video)
By NewsRoom Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.

«Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία και με τη δύναμη των ανθρώπων του, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει
όραμα να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονομία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήμερα, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
μέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόμες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασμένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα, με υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόμενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαμάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να αναλάβει ενισχυμένο ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων,
όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Με θέμα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσμος για όλους, Βιώσιμο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέμηση του
ψηφιακού χάσματος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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Τι συζητήθηκε στο Συνέδριο της Capital Link για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια

Ο κ. Παπαδηµητρίου επεσήµανε πως µια αποτελεσµατική και
σωστή διαχείρισή τους, είναι στη πραγµατικότητα, η
κορυφαία εκδήλωση κοινωνικής και εταιρικής
υπευθυνότητας
Με αθρόα συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα πραγµατοποιήθηκε το 7o Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο
της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε Κυβερνητικούς Εκπροσώπους, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
Ανώτατη βαθµίδα στελεχών του ιδιωτικού τοµέα και διεθνών εταιρειών και επενδυτών που
δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα.
Αναλυτικότερα:
• Τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα
• Τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη
• 2 από τις µεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς
• Ανώτεροι εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισµών: European Bank for Reconstruction and
Development, European Investment Bank, European Investment Fund, International Finance Corporation (IFC)
• Διεθνής εµπορική και επενδυτική τράπεζα: Atlantic Bank of N.Y.
• Οι 2 µεγαλύτερες ελεγκτικές και συµβουλευτικές εταιρείες: Ernst & Young, McKinsey & Company
• Μεγάλα Ελληνικά & Ξένα Δικηγορικά Γραφεία : Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία,
Ποταµίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία, Shearman & Sterling (London) LLP, Watson Farley & Williams
• 2 Mεγάλες Εταιρίες από το χώρο της Ενέργειας : ΔΕΗ – ΕΛΠΕ
• Από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών: Όµιλος OTE
• Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία: Nicholas Logothetis, John Calamos, John Koudounis, Dean
Metropoulos, Matt Fairfield-EXIN Group, Pavlos Canellopoulos - AIG
• Ελληνικά και Ξένα Funds – Apollo Management International LLP, Blackrock, B2KAPITAL, DECA Investments,
First Athens Corporate Finance SA, Global Finance Partners, Pillarstone
• Από τις σηµαντικότερες Ελληνικές και Ξένες εταιρείες και Οργανισµοί: Hellas Gold S.A., Papastratos S.A.,
Tickethour Group, Friesland Campina, ICAP Group, Olympic Brewery S.A.
• Hellenic Financial Literacy Institute
• Άλλοι Οργανισµοί: American Entrepreneurship Award, Bubbllz, VentureFriends,– Carlsberg Group, Blueground,
Hellenic Entrepreneurship Award

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Συντονιστής της ενότητας «Μη εξυπηρετούµενα δάνεια σαν επενδυτική & αναπτυξιακή ευκαιρία» ήταν ο
κ. Γεώργιος Παπαδηµητρίου, Partner - EY Central & Southeast Europe Financial Services Industry Leader – EY.
Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Παπαδηµητρίου, αναφερόµενος στην µεγαλύτερη πρόκληση που
αντιµετωπίζουν σήµερα οι ελληνικές τράπεζες σε σχέση µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, επεσήµανε πως
µια αποτελεσµατική και σωστή διαχείρισή τους, είναι στη πραγµατικότητα, η κορυφαία εκδήλωση
κοινωνικής και εταιρικής υπευθυνότητας.
Και τούτο, διότι η αποτελεσµατική διαχείριση αυτού του προβλήµατος θα επιτρέψει στα πιστωτικά
ιδρύµατα να επιτελέσουν και πάλι τον ουσιαστικό και θεσµοθετηµένο ρόλο τους, να χρηµατοδοτήσουν
δηλαδή και να στηρίξουν υγιείς υπάρχουσες αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο θα
συµβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την δηµιουργία ενός ενάρετου κύκλου
που θα επιδράσει θετικά και στην απασχόληση.
Στην ενότητα συµµετείχαν οι κκ:
•
•
•
•

Κώστας Καραγιάννης, Operating Partner - Apollo Management International LLP
Πασχάλης Μπουχώρης, Managing Director - BlackRock
Πέτρος Ζαµπέτας, Managing Director - B2 KAPITAL
Στάθης Ποταµίτης, Managing Partner – Potamitis Vekris

http://www.websitestool.com/assets/errors/under-construction
Publication date: 13/06/2017 12:52
Alexa ranking (Greece): 33699
http://www.press-gr.com/2017/06/capital-link.html

• Σπύρος Παπασπύρου, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio - Piraeus Bank
• Ηλίας Σακέλλης, Partner – Pillarstone
1) Ο κ. Μπουχώρης, αναφέρθηκε στη σχέση µεταξύ των µη εξυπηρετούµενων δανείων και της
οικονοµικής ανάπτυξης και υπογράµµισε τις δεσµεύσεις και τις πρωτοβουλίες των ελληνικών τραπεζών
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κανονιστικής καθοδήγησης.
2) Ο κ. Ζαµπέτας στην οµιλία του αναφερόµενος στα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία αποτελούν σήµερα το
µεγαλύτερο ζήτηµα στους ισολογισµούς των ελληνικών Τραπεζών, τόνισε ότι απαιτούνται προσεκτικοί
χειρισµοί και άµεσες λύσεις προκειµένου το τραπεζικό σύστηµα να απεγκλωβιστεί ώστε να µπορέσει η
χώρα να µπει σε θετικό ρυθµό ανάπτυξης.
«Ήδη παρατηρείται µεγάλη κινητικότητα, µε τις πρώτες άδειες σε εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης
NPLs/NPEs να έχουν δοθεί από την ΤτΕ, ενώ αναµένουµε σύντοµα και νέες άδειες» τόνισε. Παράλληλα,
επεσήµανε ότι οι ελληνικές Τράπεζες θα πρέπει µέχρι το τέλος του 2017 να µειώσουν τα NPEs κατά 7,6 δισ.
ευρώ, σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (SSM). «Η σωστή και
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των NPLs/NPEs είναι θέµα ζωτικής σηµασίας για τη χώρα µας. Όσο ο
δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά, το τραπεζικό σύστηµα
εµποδίζεται να παρέχει νέα κεφάλαια κίνησης, να χρηµατοδοτεί την πραγµατική οικονοµία και να
προσφέρει µία «δεύτερη» ευκαιρία σε βιώσιµες εταιρίες µε προοπτική που έχουν πληγεί από την
παρατεταµένη ύφεση και την έλλειψη ρευστότητας»
3) Ο κ. Ποταµίτης στην οµιλία του επεσήµανε: «Η εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών κινδυνεύει από τα
κόκκινα δάνεια, τα οποία υπερβαίνουν το 40% του συνόλου και συνεχίζουν αυξανόµενα. Πρόσφατες
νοµοθετικές παρεµβάσεις έχουν οξύνει το πρόβληµα. Η αναδιατύπωση του νόµου περί µη
εξυπηρετουµένων το 2016 έχει αφήσει, µεταξύ άλλων, σοβαρές αβεβαιότητες για τις φορολογικές
επιβαρύνσεις των µεταβιβάσεων και την παράλληλη λειτουργία της τιτλοποίησης. Εξαιρετικά βαρειά και
προβληµατική κρίνεται και η ρύθµιση των εταιριών διαχείρισης δανείων. Σοβαρή επιβάρυνση της θέσης
των πιστωτών αναµένεται να προκαλέσει και το νέο πλαίσιο ρυθµίσεων επιχειρηµατικών οφειλών, καθώς
δηµιουργεί νέα εµπόδια στην άσκηση των δικαιωµάτων των πιστωτών επιχειρήσεων, ίσως της ίδιας
σοβαρότητας και έντασης µε τα προβλήµατα που προκάλεσε στην καταναλωτική πίστη ο νόµος Κατσέλη. Η
ανάγκη ριζικά διαφορετικής προσέγγισης είναι προφανής.»
5) Ο κ. Παπασπύρου, στην οµιλία του ανέφερε: «Η Ελληνική αγορά είχε για µεγάλο χρονικό διάστηµα
εγκλωβιστεί ανάµεσα στο υψηλό ιδιωτικό χρέος και την έλλειψη ανάπτυξης. Το ένα είναι συνάρτηση του
άλλου και έτσι δηµιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος που ανατροφοδοτείται , λόγω του ότι κανένα από τα
δύο προβλήµατα δεν βρίσκει λύση.
Οι τράπεζες µετά τις αυξήσεις κεφαλαίου το 2015, την σηµαντική αύξηση των προβλέψεων και την
ανάπτυξη των υποδοµών για την διαχείριση των NPE’s έχουν πλέον δεσµευτεί σε πολύ επιθετικούς
στόχους µείωσης των επισφαλών δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα µπαίνει, έστω και µε αργούς
ρυθµούς, σε εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και αισιοδοξίας για τις προοπτικές της οικονοµίας. Όταν
ξεκινήσει αυτός ο κύκλος, η µείωση του ιδιωτικού χρέους θα αρχίσει να ανατροφοδοτεί την ανάπτυξη και
το αντίστροφο. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα θα επιταχύνει τις εξελίξεις, θα µειώσει την ζηµιά για
τον ιδιωτικό τοµέα, τις τράπεζες και το δηµόσιο, µέσω της ανατίµησης των αξιών και την αύξησης της
απασχόλησης. Η σηµαντική παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονοµίας , που έχει συντελεσθεί µε µεγάλο
κόπο και κόστος, µέσα στην κρίση καθώς και η ριζική αναδιοργάνωση του τραπεζικού τοµέα, έχουν
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις αλλαγής του οικονοµικού κύκλου».
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Τι συζητήθηκε στο Συνέδριο της Capital Link για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια

Ο κ. Παπαδηµητρίου επεσήµανε πως µια αποτελεσµατική και
σωστή διαχείρισή τους, είναι στη πραγµατικότητα, η
κορυφαία εκδήλωση κοινωνικής και εταιρικής
υπευθυνότητας
Με αθρόα συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα πραγµατοποιήθηκε το 7o Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο
της ΕΚΕ» την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε Κυβερνητικούς Εκπροσώπους, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
Ανώτατη βαθµίδα στελεχών του ιδιωτικού τοµέα και διεθνών εταιρειών και επενδυτών που
δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα.
Αναλυτικότερα:
• Τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα
• Τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη
• 2 από τις µεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς
• Ανώτεροι εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισµών: European Bank for Reconstruction and
Development, European Investment Bank, European Investment Fund, International Finance Corporation (IFC)
• Διεθνής εµπορική και επενδυτική τράπεζα: Atlantic Bank of N.Y.
• Οι 2 µεγαλύτερες ελεγκτικές και συµβουλευτικές εταιρείες: Ernst & Young, McKinsey & Company
• Μεγάλα Ελληνικά & Ξένα Δικηγορικά Γραφεία : Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία,
Ποταµίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία, Shearman & Sterling (London) LLP, Watson Farley & Williams
• 2 Mεγάλες Εταιρίες από το χώρο της Ενέργειας : ΔΕΗ – ΕΛΠΕ
• Από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών: Όµιλος OTE
• Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργή παρουσία: Nicholas Logothetis, John Calamos, John Koudounis, Dean
Metropoulos, Matt Fairfield-EXIN Group, Pavlos Canellopoulos - AIG
• Ελληνικά και Ξένα Funds – Apollo Management International LLP, Blackrock, B2KAPITAL, DECA Investments,
First Athens Corporate Finance SA, Global Finance Partners, Pillarstone
• Από τις σηµαντικότερες Ελληνικές και Ξένες εταιρείες και Οργανισµοί: Hellas Gold S.A., Papastratos S.A.,
Tickethour Group, Friesland Campina, ICAP Group, Olympic Brewery S.A.
• Hellenic Financial Literacy Institute
• Άλλοι Οργανισµοί: American Entrepreneurship Award, Bubbllz, VentureFriends,– Carlsberg Group, Blueground,
Hellenic Entrepreneurship Award

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Συντονιστής της ενότητας «Μη εξυπηρετούµενα δάνεια σαν επενδυτική & αναπτυξιακή ευκαιρία» ήταν ο
κ. Γεώργιος Παπαδηµητρίου, Partner - EY Central & Southeast Europe Financial Services Industry Leader – EY.
Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Παπαδηµητρίου, αναφερόµενος στην µεγαλύτερη πρόκληση που
αντιµετωπίζουν σήµερα οι ελληνικές τράπεζες σε σχέση µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, επεσήµανε πως
µια αποτελεσµατική και σωστή διαχείρισή τους, είναι στη πραγµατικότητα, η κορυφαία εκδήλωση
κοινωνικής και εταιρικής υπευθυνότητας.
Και τούτο, διότι η αποτελεσµατική διαχείριση αυτού του προβλήµατος θα επιτρέψει στα πιστωτικά
ιδρύµατα να επιτελέσουν και πάλι τον ουσιαστικό και θεσµοθετηµένο ρόλο τους, να χρηµατοδοτήσουν
δηλαδή και να στηρίξουν υγιείς υπάρχουσες αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο θα
συµβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την δηµιουργία ενός ενάρετου κύκλου
που θα επιδράσει θετικά και στην απασχόληση.
Στην ενότητα συµµετείχαν οι κκ:
•
•
•
•
•

Κώστας Καραγιάννης, Operating Partner - Apollo Management International LLP
Πασχάλης Μπουχώρης, Managing Director - BlackRock
Πέτρος Ζαµπέτας, Managing Director - B2 KAPITAL
Στάθης Ποταµίτης, Managing Partner – Potamitis Vekris
Σπύρος Παπασπύρου, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio - Piraeus Bank
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• Ηλίας Σακέλλης, Partner – Pillarstone
1) Ο κ. Μπουχώρης, αναφέρθηκε στη σχέση µεταξύ των µη εξυπηρετούµενων δανείων και της
οικονοµικής ανάπτυξης και υπογράµµισε τις δεσµεύσεις και τις πρωτοβουλίες των ελληνικών τραπεζών
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κανονιστικής καθοδήγησης.
2) Ο κ. Ζαµπέτας στην οµιλία του αναφερόµενος στα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία αποτελούν σήµερα το
µεγαλύτερο ζήτηµα στους ισολογισµούς των ελληνικών Τραπεζών, τόνισε ότι απαιτούνται προσεκτικοί
χειρισµοί και άµεσες λύσεις προκειµένου το τραπεζικό σύστηµα να απεγκλωβιστεί ώστε να µπορέσει η
χώρα να µπει σε θετικό ρυθµό ανάπτυξης.
«Ήδη παρατηρείται µεγάλη κινητικότητα, µε τις πρώτες άδειες σε εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης
NPLs/NPEs να έχουν δοθεί από την ΤτΕ, ενώ αναµένουµε σύντοµα και νέες άδειες» τόνισε. Παράλληλα,
επεσήµανε ότι οι ελληνικές Τράπεζες θα πρέπει µέχρι το τέλος του 2017 να µειώσουν τα NPEs κατά 7,6 δισ.
ευρώ, σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (SSM). «Η σωστή και
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των NPLs/NPEs είναι θέµα ζωτικής σηµασίας για τη χώρα µας. Όσο ο
δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά, το τραπεζικό σύστηµα
εµποδίζεται να παρέχει νέα κεφάλαια κίνησης, να χρηµατοδοτεί την πραγµατική οικονοµία και να
προσφέρει µία «δεύτερη» ευκαιρία σε βιώσιµες εταιρίες µε προοπτική που έχουν πληγεί από την
παρατεταµένη ύφεση και την έλλειψη ρευστότητας»
3) Ο κ. Ποταµίτης στην οµιλία του επεσήµανε: «Η εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών κινδυνεύει από τα
κόκκινα δάνεια, τα οποία υπερβαίνουν το 40% του συνόλου και συνεχίζουν αυξανόµενα. Πρόσφατες
νοµοθετικές παρεµβάσεις έχουν οξύνει το πρόβληµα. Η αναδιατύπωση του νόµου περί µη
εξυπηρετουµένων το 2016 έχει αφήσει, µεταξύ άλλων, σοβαρές αβεβαιότητες για τις φορολογικές
επιβαρύνσεις των µεταβιβάσεων και την παράλληλη λειτουργία της τιτλοποίησης. Εξαιρετικά βαρειά και
προβληµατική κρίνεται και η ρύθµιση των εταιριών διαχείρισης δανείων. Σοβαρή επιβάρυνση της θέσης
των πιστωτών αναµένεται να προκαλέσει και το νέο πλαίσιο ρυθµίσεων επιχειρηµατικών οφειλών, καθώς
δηµιουργεί νέα εµπόδια στην άσκηση των δικαιωµάτων των πιστωτών επιχειρήσεων, ίσως της ίδιας
σοβαρότητας και έντασης µε τα προβλήµατα που προκάλεσε στην καταναλωτική πίστη ο νόµος Κατσέλη. Η
ανάγκη ριζικά διαφορετικής προσέγγισης είναι προφανής.»
5) Ο κ. Παπασπύρου, στην οµιλία του ανέφερε: «Η Ελληνική αγορά είχε για µεγάλο χρονικό διάστηµα
εγκλωβιστεί ανάµεσα στο υψηλό ιδιωτικό χρέος και την έλλειψη ανάπτυξης. Το ένα είναι συνάρτηση του
άλλου και έτσι δηµιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος που ανατροφοδοτείται , λόγω του ότι κανένα από τα
δύο προβλήµατα δεν βρίσκει λύση.
Οι τράπεζες µετά τις αυξήσεις κεφαλαίου το 2015, την σηµαντική αύξηση των προβλέψεων και την
ανάπτυξη των υποδοµών για την διαχείριση των NPE’s έχουν πλέον δεσµευτεί σε πολύ επιθετικούς
στόχους µείωσης των επισφαλών δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα µπαίνει, έστω και µε αργούς
ρυθµούς, σε εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και αισιοδοξίας για τις προοπτικές της οικονοµίας. Όταν
ξεκινήσει αυτός ο κύκλος, η µείωση του ιδιωτικού χρέους θα αρχίσει να ανατροφοδοτεί την ανάπτυξη και
το αντίστροφο. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα θα επιταχύνει τις εξελίξεις, θα µειώσει την ζηµιά για
τον ιδιωτικό τοµέα, τις τράπεζες και το δηµόσιο, µέσω της ανατίµησης των αξιών και την αύξησης της
απασχόλησης. Η σηµαντική παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονοµίας , που έχει συντελεσθεί µε µεγάλο
κόπο και κόστος, µέσα στην κρίση καθώς και η ριζική αναδιοργάνωση του τραπεζικού τοµέα, έχουν
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις αλλαγής του οικονοµικού κύκλου».
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Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην
κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαµάζ κατά τη βράβευσή του από
τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη. Στα αριστερά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος
της Capital Link, κ. Νίκος Μπορνόζης.

Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του
7ου Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του
Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.

Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.

«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».

Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».

Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.

Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέµηση του
ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
Κέρδος online 14/6/2017 17:52
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Διάκριση ΕΚΕ για τον όµιλο ΟΤΕ
Το βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award" απέσπασε ο όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του οµίλου, Μιχάλης Τσαµάζ, από τον Δήµαρχο
Αθηνών, Γιώργο Καµίνη. Ο όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το
περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση. "Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη
δύναµη των ανθρώπων του, ο όµιλος ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή
εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική
συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον", ανέφερε µεταξύ άλλων ο Μ.
Τσαµάζ.
Marketing Week ·

πριν από 21 λεπτά ·
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Διάκριση ΕΚΕ για τον όµιλο ΟΤΕ
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton.
Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του οµίλου, Μιχάλης Τσαµάζ, από τον
Δήµαρχο Αθηνών, Γιώργο Καµίνη. Ο όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην
κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση. «Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και
µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο όµιλος ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή
εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική
συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον», ανέφερε µεταξύ άλλων ο Μ.
Τσαµάζ.
Marketing Week Online( 14 Ιουνίου 2017)
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& την εταιρική διακυβέρνηση
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Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην
κοινωνία, το περιβάλλον & την εταιρική διακυβέρνηση
14.06.2017 Διάδοση

Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όμιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία και με τη δύναμη των ανθρώπων του, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει
όραμα να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονομία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήμερα, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
μέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόμες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασμένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα, με υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόμενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, να δίνεις πρόσβαση στη
γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να αναλάβει ενισχυμένο ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων
ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την
βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούμε να προτείνουμε βιώσιμες λύσεις για το μέλλον της
ανθρωπότητας».
Με θέμα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσμος για όλους, Βιώσιμο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέμηση του
ψηφιακού χάσματος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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[Usay]: Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του
στην κοινωνία, το περιβάλλον & την εταιρική διακυβέρνηση
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: USAY
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Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην
κοινωνία, το περιβάλλον & την εταιρική διακυβέρνηση
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ.
Μιχάλης Τσαµάζ, από τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.

Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και
την εταιρική διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος
ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου
επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των
εταιρειών στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη
επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες
λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο
έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους εργαζόµενούς σου, να
στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και την
τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου.
Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων
ζητηµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με
την βοήθεια της τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της
ανθρωπότητας».

Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο
εστίασε στο µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις
και την κοινωνία, ενώ παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής
υπευθυνότητας, από την ελληνική και διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες:
Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο
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Περιβάλλον για όλους, Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των
νέων, στην καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών
οµάδων, στην βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην
ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας.
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ usay.gr ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK!
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Όµιλος ΟΤΕ:Aπέσπασε το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award»
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.

«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον.

Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του µέλλοντος, να αναπτύσσεις
καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο
έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις
τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να
αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής
ηγεσίας».

Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».

Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.

Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέµηση του
ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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Όµιλος ΟΤΕ:Aπέσπασε το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award»

Όµιλος ΟΤΕ:Aπέσπασε το βραβείο «2017
Capital Link CSR Leadership Award»
Επιχειρήσεις

Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.ΟΤΕ«2017 Capital Link CSR Leadership Awardβραβείο
Δείτε περισσότερα: reporter.gr

http://www.ntokoumenta.gr/
Publication date: 14/06/2017 11:20
Alexa ranking (Greece): 9887
http://ntokoumenta.gr/epixeiriseis/capital-link-csr-in-greece-brabeio-ston-omilo-ote...

Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην
κοινωνία, το περιβάλλον & την εταιρική διακυβέρνηση
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ,
στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital
Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από τον
Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέµηση του
ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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Βραβείο στον ΟΤΕ για την συνεισφορά του σε κοινωνία, περιβάλλον & εταιρική
διακυβέρνηση
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη
γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων
ζητηµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την
βοήθεια της τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της
ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέµηση του
ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας
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ΝΕΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership
Award» απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ, στο
πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Τσαμάζ,
από τον Δήμαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καμίνη.
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Διάκριση EKE για τον όμιλο

ΟΤΕ

Στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου ΕΚΕ της Capital Link
Το βραβείο 2017 Capital Link CSR Leadership Award απέσπασε ο όμιλος ΟΤΕ
στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Μιχάλης Τσαμάζ από τον Δήμαρχο Αθηνών
Γιώργο Καμίνη Ο όμιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην
κοινωνία το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση Με όχημο την τεχνολογία
και την καινοτομία και με τη δύναμη των ανθρώπων του ο όμιλος ΟΤΕ έχει όραμα να
κάνει τον κόσμο καλύτερο Στη νέα ψηφιακή εποχή η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών
στην οικονομία την κοινωνία το περιβάλλον ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μ Τσαμάζ
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ CAPITAL LINK

ΟΤΕ

Βραβείο για τις

λύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης
Το βραβείο

2017 Capital Link CSR Leadership Award

απέσπασε ο

στο πλαίσιο ίου 7ου Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
της Capital Link που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton Το βραβείο

Όμιλος ΟΤΕ

παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Μιχάλης Τσα
μάζ από το δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη Ο

Όμιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά
στην κοινωνία το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση
Μιλώντας για το ρόλο της επιχειρηματικότητας στη
σύγχρονη εποχή ο κ Τσαμάζ τόνισε Ο επιχειρηματικός
κόσμος μπορεί νο αναλάβει ενισχυμένο ρόλο στην
παγκόσμιων ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή η φτώχεια η πρόσβαση
στη γνώση και η ισότητα Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούμε να
αντιμετώπιση

προτείνουμε βιώσιμες λύσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας Οι δράσεις
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες
Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα Ψηφιακή Κοινωνία Καλύτερος Κόσμος για όλους
Βιώσιμο Περιβάλλον για όλους Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη Εστιάζουν στην
εκπαίδευση των νέων στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος τη στήριξη
των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στη βελτίωση του περιβαλλοντικού
της εταιρείας καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
αποτυπώματος

περιβάλλοντος εργασίας Περισσότερα στο bus

https://www.ersanews.gr/
Publication date: 15/06/2017 20:11
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.ersanews.gr/article/1837422/Vraveio-ston-Omilo-OTE-gia-ti-syneisfora-...

Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στη βιώσιµη ανάπτυξη
Το βραβείο«2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link,που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από τον
Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
15/06/17 10:54
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Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στη βιώσιµη ανάπτυξη (Photos)
Advertorial
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Το φετινό συνέδριο µε θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Με βάση τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις σε θέµατα εταιρικής υπευθυνότητας, τους επιχειρηµατικούς
στόχους του Οµίλου, τις σύγχρονες ανάγκες και προτεραιότητες των stakeholders, αλλά και τις αλλαγές
που επιφέρει ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ, σήµερα
βασίζεται σε 5 πυλώνες δράσης: Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για
όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους, Υπεύθυνη εργασία και ανάπτυξη.
Οι δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης εστιάζουν, στην εκπαίδευση και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων
καθώς και τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Τέτοιες είναι οι Υποτροφίες, η Εκπαιδευτική
Ροµποτική για µαθητές Δηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου, η Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσµο για τους
ανθρώπους άνω των 50 ετών σε συνεργασία µε Δήµους της Αττικής, ή η διάθεση δωρεάν WiFi σε ελληνικά
µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και η στήριξη µη κερδοσκοπικών οργανώσεων για το παιδί. Το
2016 η κοινωνική συνεισφορά του Οµίλου ΟΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα 3,6 εκατ. ευρώ.
Για την προστασία του περιβάλλοντος, ο Όµιλος ΟΤΕ περιορίζει συνεχώς το ενεργειακό του αποτύπωµα
και ενσωµατώνει τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας στις δραστηριότητές του. Ταυτόχρονα συµβάλλει
στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε την µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από την
χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων µας.
Για τους εργαζοµένους, στον Όµιλο ΟΤΕ έχει δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφαλές και δηµιουργικό,
προσφέροντας δυνατότητες για εκπαίδευση και εξέλιξη, ενθαρρύνοντας την αλλαγή και την κινητικότητα,
αλλά και τη συµµετοχή στα κοινά. Περισσότερες από 10.000 συµµετοχές εργαζοµένων σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν το 2016.
Οι στόχοι του Οµίλου ΟΤΕ για βιώσιµη ανάπτυξη και υπεύθυνη λειτουργία, αποτυπώνονται επίσης στις
πολιτικές και τους µηχανισµούς που έχουν αναπτυχθεί για την αντιµετώπιση των εταιρικών κινδύνων και
την επιχειρησιακή συνέχεια, την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, το απόρρητο των
δεδοµένων, την ακεραιότητα των προµηθευτών του και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στον Όµιλο ΟΤΕ, η τεχνολογία και η καινοτοµία γίνονται όχηµα για τη δηµιουργία ενός κόσµου καλύτερου
για όλους.
ΟΤΕανάπτυξηβραβείοHas video:Exclude from popular:0
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Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στη βιώσιµη ανάπτυξη (Photos)

ADVERTORIAL
15.6.2017 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά
του στη βιώσιµη ανάπτυξη (Photos)

EMAIL
Εκτύπωση

Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
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Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Το φετινό συνέδριο µε θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Με βάση τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις σε θέµατα εταιρικής υπευθυνότητας, τους επιχειρηµατικούς
στόχους του Οµίλου, τις σύγχρονες ανάγκες και προτεραιότητες των stakeholders, αλλά και τις αλλαγές
που επιφέρει ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ, σήµερα
βασίζεται σε 5 πυλώνες δράσης: Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για
όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους, Υπεύθυνη εργασία και ανάπτυξη.
Οι δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης εστιάζουν, στην εκπαίδευση και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων
καθώς και τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Τέτοιες είναι οι Υποτροφίες, η Εκπαιδευτική
Ροµποτική για µαθητές Δηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου, η Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσµο για τους
ανθρώπους άνω των 50 ετών σε συνεργασία µε Δήµους της Αττικής, ή η διάθεση δωρεάν WiFi σε ελληνικά
µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και η στήριξη µη κερδοσκοπικών οργανώσεων για το παιδί. Το
2016 η κοινωνική συνεισφορά του Οµίλου ΟΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα 3,6 εκατ. ευρώ.
Για την προστασία του περιβάλλοντος, ο Όµιλος ΟΤΕ περιορίζει συνεχώς το ενεργειακό του αποτύπωµα
και ενσωµατώνει τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας στις δραστηριότητές του. Ταυτόχρονα συµβάλλει
στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε την µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από την
χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων µας.

Για τους εργαζοµένους, στον Όµιλο ΟΤΕ έχει δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφαλές και δηµιουργικό,
προσφέροντας δυνατότητες για εκπαίδευση και εξέλιξη, ενθαρρύνοντας την αλλαγή και την κινητικότητα,
αλλά και τη συµµετοχή στα κοινά. Περισσότερες από 10.000 συµµετοχές εργαζοµένων σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν το 2016.
Οι στόχοι του Οµίλου ΟΤΕ για βιώσιµη ανάπτυξη και υπεύθυνη λειτουργία, αποτυπώνονται επίσης στις
πολιτικές και τους µηχανισµούς που έχουν αναπτυχθεί για την αντιµετώπιση των εταιρικών κινδύνων και
την επιχειρησιακή συνέχεια, την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, το απόρρητο των
δεδοµένων, την ακεραιότητα των προµηθευτών του και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στον Όµιλο ΟΤΕ, η τεχνολογία και η καινοτοµία γίνονται όχηµα για τη δηµιουργία ενός κόσµου καλύτερου
για όλους.
ΟΤΕ
βραβείο
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Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στη βιώσιµη ανάπτυξη
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την
εταιρική διακυβέρνηση.

«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη
γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
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Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαµάζ κατά τη βράβευσή του από
τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη. Στα αριστερά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος
της Capital Link, κ. Νίκος Μπορνόζης.
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων
ζητηµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την
βοήθεια της τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της
ανθρωπότητας».
Το φετινό συνέδριο µε θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική
και διεθνή αγορά.
Με βάση τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις σε θέµατα εταιρικής υπευθυνότητας, τους επιχειρηµατικούς
στόχους του Οµίλου, τις σύγχρονες ανάγκες και προτεραιότητες των stakeholders, αλλά και τις
αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης του Οµίλου
ΟΤΕ, σήµερα βασίζεται σε 5 πυλώνες δράσης: Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία,
Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους, Υπεύθυνη εργασία και ανάπτυξη.
Οι δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης εστιάζουν, στην εκπαίδευση και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων
καθώς και τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Τέτοιες είναι οι Υποτροφίες, η
Εκπαιδευτική Ροµποτική για µαθητές Δηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου, η Πρόσβαση στον Ψηφιακό
Κόσµο για τους ανθρώπους άνω των 50 ετών σε συνεργασία µε Δήµους της Αττικής, ή η διάθεση
δωρεάν WiFi σε ελληνικά µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και η στήριξη µη κερδοσκοπικών
οργανώσεων για το παιδί. Το 2016 η κοινωνική συνεισφορά του Οµίλου ΟΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα 3,6
εκατ. ευρώ.

http://www.economy365.gr/
Publication date: 15/06/2017 16:42
Alexa ranking (Greece): 1338
http://www.economy365.gr/article/40456/vraveio-ston-omilo-ote-gia-ti-syneisfora-t...

Για την προστασία του περιβάλλοντος, ο Όµιλος ΟΤΕ περιορίζει συνεχώς το ενεργειακό του αποτύπωµα
και ενσωµατώνει τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας στις δραστηριότητές του. Ταυτόχρονα συµβάλλει
στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε την µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από την
χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων µας.
Για τους εργαζοµένους, στον Όµιλο ΟΤΕ έχει δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφαλές και δηµιουργικό,
προσφέροντας δυνατότητες για εκπαίδευση και εξέλιξη, ενθαρρύνοντας την αλλαγή και την
κινητικότητα, αλλά και τη συµµετοχή στα κοινά. Περισσότερες από 10.000 συµµετοχές εργαζοµένων σε
εκπαιδευτικά προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν το 2016.
Οι στόχοι του Οµίλου ΟΤΕ για βιώσιµη ανάπτυξη και υπεύθυνη λειτουργία, αποτυπώνονται επίσης στις
πολιτικές και τους µηχανισµούς που έχουν αναπτυχθεί για την αντιµετώπιση των εταιρικών κινδύνων
και την επιχειρησιακή συνέχεια, την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, το απόρρητο των
δεδοµένων, την ακεραιότητα των προµηθευτών του και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στον Όµιλο ΟΤΕ, η τεχνολογία και η καινοτοµία γίνονται όχηµα για τη δηµιουργία ενός κόσµου
καλύτερου για όλους.
.
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[Πρώτο Θέµα]: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στη βιώσιµη
ανάπτυξη
Το βραβείο«2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link,που πραγµατοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ.
Μιχάλης Τσαµάζ, από τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στη βιώσιµη ανάπτυξη
Το βραβείο«2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link,που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από τον...
Διαβάστε περισσότερα εδώ
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Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στη βιώσιµη ανάπτυξη
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας». «Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των
ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια
του υπεύθυνου επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των
εταιρειών στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να
φτιάχνεις τα δίκτυα του µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις
υπηρεσίες και προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να
είσαι δίπλα στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση
στη γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».

Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας». Μιλώντας για
τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο επιχειρηµατικός κόσµος
µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων, όπως η κλιµατική
αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της τεχνολογίας, µπορούµε να
προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Το φετινό συνέδριο µε θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά. Το φετινό συνέδριο µε θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ»,
εστίασε στο µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την
κοινωνία, ενώ παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από
την ελληνική και διεθνή αγορά.
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Με βάση τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις σε θέµατα εταιρικής υπευθυνότητας, τους επιχειρηµατικούς
στόχους του Οµίλου, τις σύγχρονες ανάγκες και προτεραιότητες των stakeholders, αλλά και τις αλλαγές
που επιφέρει ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ, σήµερα
βασίζεται σε 5 πυλώνες δράσης: Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για
όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους, Υπεύθυνη εργασία και ανάπτυξη. Οι δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης
εστιάζουν, στην εκπαίδευση και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και τη στήριξη των
ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Τέτοιες είναι οι Υποτροφίες, η Εκπαιδευτική Ροµποτική για µαθητές
Δηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου, η Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσµο για τους ανθρώπους άνω των 50
ετών σε συνεργασία µε Δήµουςτης Αττικής, ή η διάθεση δωρεάν WiFi σε ελληνικά µουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και η στήριξη µη κερδοσκοπικών οργανώσεων για το παιδί. Το 2016 η
κοινωνική συνεισφορά του Οµίλου ΟΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα 3,6 εκατ. ευρώ.
Για την προστασία του περιβάλλοντος, ο Όµιλος ΟΤΕ περιορίζει συνεχώς το ενεργειακό του αποτύπωµα
και ενσωµατώνει τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας στις δραστηριότητές του. Ταυτόχρονα συµβάλλει
στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε την µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από την
χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων µας. Για την προστασία του περιβάλλοντος, ο Όµιλος ΟΤΕ
περιορίζει συνεχώς το ενεργειακό του αποτύπωµα και ενσωµατώνει τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας
στις δραστηριότητές του. Ταυτόχρονα συµβάλλει στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε την
µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από την χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων µας.
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Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαµάζ κατά τη βράβευσή
του από τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη. Στα αριστερά ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύµβουλος της Capital Link, κ. Νίκος Μπορνόζης. Για τους εργαζοµένους, στον Όµιλο ΟΤΕ έχει
δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφαλές και δηµιουργικό, προσφέροντας δυνατότητες για εκπαίδευση και
εξέλιξη, ενθαρρύνοντας την αλλαγή και την κινητικότητα, αλλά και τη συµµετοχή στα κοινά.
Περισσότερες από 10.000 συµµετοχές εργαζοµένων σε εκπαιδευτικά προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν το
2016. Οι στόχοιτου Οµίλου ΟΤΕ για βιώσιµη ανάπτυξη και υπεύθυνη λειτουργία, αποτυπώνονται επίσης στις
πολιτικές και τους µηχανισµούς που έχουν αναπτυχθεί για την αντιµετώπιση των εταιρικών κινδύνων και
την επιχειρησιακή συνέχεια, την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, το απόρρητο των
δεδοµένων, την ακεραιότητα των προµηθευτών του και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στον Όµιλο ΟΤΕ, η
τεχνολογία και η καινοτοµία γίνονται όχηµα για τη δηµιουργία ενός κόσµου καλύτερου για όλους. Πηγή:
protothema.gr
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Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στη βιώσιµη ανάπτυξη

ΕΛΛAΔΑ
15.6.2017 / TO ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά
του στη βιώσιµη ανάπτυξη

EMAIL
Εκτύπωση

Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον
και την εταιρική διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Το φετινό συνέδριο µε θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Με βάση τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις σε θέµατα εταιρικής υπευθυνότητας, τους επιχειρηµατικούς
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στόχους του Οµίλου, τις σύγχρονες ανάγκες και προτεραιότητες των stakeholders, αλλά και τις αλλαγές
που επιφέρει ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ, σήµερα
βασίζεται σε 5 πυλώνες δράσης: Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για
όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους, Υπεύθυνη εργασία και ανάπτυξη.
Οι δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης εστιάζουν, στην εκπαίδευση και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων
καθώς και τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Τέτοιες είναι οι Υποτροφίες, η Εκπαιδευτική
Ροµποτική για µαθητές Δηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου, η Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσµο για τους
ανθρώπους άνω των 50 ετών σε συνεργασία µε Δήµους της Αττικής, ή η διάθεση δωρεάν WiFi σε ελληνικά
µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και η στήριξη µη κερδοσκοπικών οργανώσεων για το παιδί. Το
2016 η κοινωνική συνεισφορά του Οµίλου ΟΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα 3,6 εκατ. ευρώ.
Για την προστασία του περιβάλλοντος, ο Όµιλος ΟΤΕ περιορίζει συνεχώς το ενεργειακό του αποτύπωµα
και ενσωµατώνει τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας στις δραστηριότητές του. Ταυτόχρονα συµβάλλει
στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε την µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από την
χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων µας.
Για τους εργαζοµένους, στον Όµιλο ΟΤΕ έχει δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφαλές και δηµιουργικό,
προσφέροντας δυνατότητες για εκπαίδευση και εξέλιξη, ενθαρρύνοντας την αλλαγή και την κινητικότητα,
αλλά και τη συµµετοχή στα κοινά. Περισσότερες από 10.000 συµµετοχές εργαζοµένων σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν το 2016.
Οι στόχοι του Οµίλου ΟΤΕ για βιώσιµη ανάπτυξη και υπεύθυνη λειτουργία, αποτυπώνονται επίσης στις
πολιτικές και τους µηχανισµούς που έχουν αναπτυχθεί για την αντιµετώπιση των εταιρικών κινδύνων και
την επιχειρησιακή συνέχεια, την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, το απόρρητο των
δεδοµένων, την ακεραιότητα των προµηθευτών του και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στον Όµιλο ΟΤΕ, η τεχνολογία και η καινοτοµία γίνονται όχηµα για τη δηµιουργία ενός κόσµου καλύτερου
για όλους.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαµάζ κατά τη βράβευσή του από
τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη. Στα αριστερά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος
της Capital Link, κ. Νίκος Μπορνόζης.
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ΟΤΕ
Γιώργος Καµίνης
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Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στη βιώσιµη ανάπτυξη
Το βραβείο«2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο
πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital
Link,που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από τον
Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση. Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον
και την εταιρική διακυβέρνηση. «Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των
ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια
του υπεύθυνου επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των
εταιρειών στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να
φτιάχνεις τα δίκτυα του µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις
υπηρεσίες και προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να
είσαι δίπλα στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση
στη γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Το φετινό
συνέδριο µε θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», εστίασε στο µοντέλο της
Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ παρουσίασε τις
νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και διεθνή αγορά.
Με βάση τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις σε θέµατα εταιρικής υπευθυνότητας, τους επιχειρηµατικούς
στόχους του Οµίλου, τις σύγχρονες ανάγκες και προτεραιότητες των stakeholders, αλλά και τις αλλαγές
που επιφέρει ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ, σήµερα
βασίζεται σε 5 πυλώνες δράσης: Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για
όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους, Υπεύθυνη εργασία και ανάπτυξη. Οι δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης
εστιάζουν, στην εκπαίδευση και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και τη στήριξη των
ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Τέτοιες είναι οι Υποτροφίες, η Εκπαιδευτική Ροµποτική για µαθητές
Δηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου, η Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσµο για τους ανθρώπους άνω των 50
ετών σε συνεργασία µε Δήµουςτης Αττικής, ή η διάθεση δωρεάν WiFi σε ελληνικά µουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και η στήριξη µη κερδοσκοπικών οργανώσεων για το παιδί. Το 2016 η
κοινωνική συνεισφορά του Οµίλου ΟΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα 3,6 εκατ. ευρώ. Για την προστασία του
περιβάλλοντος, ο Όµιλος ΟΤΕ περιορίζει συνεχώς το ενεργειακό του αποτύπωµα και ενσωµατώνει τις
αρχές της κυκλικής οικονοµίας στις δραστηριότητές του. Ταυτόχρονα συµβάλλει στην αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής µε την µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από την χρήση των υπηρεσιών και
των προϊόντων µας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαµάζ
κατά τη βράβευσή του από τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη. Στα αριστερά ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύµβουλος της Capital Link, κ. Νίκος Μπορνόζης.
Για τους εργαζοµένους, στον Όµιλο ΟΤΕ έχει δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφαλές και δηµιουργικό,
προσφέροντας δυνατότητες για εκπαίδευση και εξέλιξη, ενθαρρύνοντας την αλλαγή και την κινητικότητα,
αλλά και τη συµµετοχή στα κοινά. Περισσότερες από 10.000 συµµετοχές εργαζοµένων σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν το 2016. Για τους εργαζοµένους, στον Όµιλο ΟΤΕ έχει δηµιουργηθεί ένα
περιβάλλον ασφαλές και δηµιουργικό, προσφέροντας δυνατότητες για εκπαίδευση και εξέλιξη,
ενθαρρύνοντας την αλλαγή και την κινητικότητα, αλλά και τη συµµετοχή στα κοινά. Περισσότερες από
10.000 συµµετοχές εργαζοµένων σε εκπαιδευτικά προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν το 2016. Οι στόχοιτου
Οµίλου ΟΤΕ για βιώσιµη ανάπτυξη και υπεύθυνη λειτουργία, αποτυπώνονται επίσης στις πολιτικές και τους
µηχανισµούς που έχουν αναπτυχθεί για την αντιµετώπιση των εταιρικών κινδύνων και την επιχειρησιακή
συνέχεια, την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, το απόρρητο των δεδοµένων, την
ακεραιότητα των προµηθευτών του και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στον Όµιλο ΟΤΕ, η τεχνολογία και η
καινοτοµία γίνονται όχηµα για τη δηµιουργία ενός κόσµου καλύτερου για όλους.
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Capital Link CSR in Greece: βραβείο στον όµιλο ΟΤΕ
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη. Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά
στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη
γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».

Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων
ζητηµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την
βοήθεια της τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της
ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε
στο µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία,
ενώ παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική
και διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον
για όλους, Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην
καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην
κοινωνία, το περιβάλλον & την εταιρική διακυβέρνηση
Το βραβείο "2017 Capital Link CSR Leadership Award" απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από τον
Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη. Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην
κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση. "Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και
µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα
ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη
συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη
επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για
τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα, σχεδιασµένα...
Mobilenews.gr ·

πριν από 1 ώρα 14 λεπτά ·
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Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στη βιώσιµη ανάπτυξη
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέµηση του
ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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Βραβείο στον ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην κοινωνία, το περιβάλλον & την
εταιρική διακυβέρνηση
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Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
OTE CSRAward CapitalLink
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Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαµάζ κατά τη βράβευσή του από τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο
Καµίνη. Στα αριστερά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Capital Link, κ. Νίκος Μπορνόζης.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».

Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέµηση του
ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
Post Views: 5
#ΟΤΕ

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης

http://srv4.intechs.gr/cgi-sys/movingpage.cgi
Publication date: 16/06/2017 12:50
Alexa ranking (Greece): 10587
https://www.xblog.gr/ote-csraward-capitallink/

62
Δελτίο Τύπου Διάφορα
Διακρίσεις για τον ΟΤΕ για τις πρακτικές ενεργειακής αποδοτικότητας και αειφορίας
13 Ιουνίου 2017

59
Τεχνολογία
ΟΤΕ: Επενδύουµε 1,5 δισ. ευρώ για να βάλουµε τη χώρα στην ψηφιακή εποχή
10 Ιουνίου 2017

95
Δελτίο Τύπου Ελλάδα Κινητά & Tablets
H COSMOTE στέλνει «µήνυµα ανακύκλωσης»
9 Ιουνίου 2017

Περισσότερα στην ενότητα Διάφορα

http://srv4.intechs.gr/cgi-sys/movingpage.cgi
Publication date: 16/06/2017 12:50
Alexa ranking (Greece): 10587
https://www.xblog.gr/ote-csraward-capitallink/

245
Apple: Οι τιµές των νέων iPad Pro 10.5” και 12.9″ στην Ελλάδα

Δηµοσιεύτηκε στις 15 Ιουνίου 2017

Μαρία Ανέµου 0
Η Apple ξεκινάει το λανσάρισµα του νέου iPad Pro µε οθόνη 10.5” στην ελληνική αγορά και έτσι µάθαµε
τις τιµές …

918
Η Xiaomi ετοιµάζει το πρώτο της φυσικό κατάστηµα στην Ελλάδα

Δηµοσιεύτηκε στις 14 Ιουνίου 2017

Παναγιώτης Αγγελόπουλος 0
Η Xiaomi συνεχίζει την επέκτασή της στη δύση ανοίγοντας το πρώτο της φυσικό κατάστηµα στην
Ελλάδα. Το µαγαζί φαίνεται …

94
Η COSMOTE διευκολύνει την επικοινωνία των κατοίκων στην Λέσβο

Δηµοσιεύτηκε στις 14 Ιουνίου 2017

Δελτίο Τύπου 0
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Η COSMOTE διευκολύνει τους συνδροµητές της στην Λέσβο, που επλήγησαν από τον σεισµό και, για τις
αυξηµένες ανάγκες επικοινωνίας τους, …
Επιλογές Συντάκτη

Xiaomi Mi Notebook Air: Επίσηµο µε Kaby Lake CPU και αισθητήρα δαχτυλικών

13 Ιουνίου 2017 0

Media Markt: Έρχεται η Red Friday µε τιµές της Black Friday

12 Ιουνίου 2017 0

Moto E4 / Moto E4 Plus: Δύο προσιτά smartphones µε καλές κάµερες και µεγάλες µπαταρίες

12 Ιουνίου 2017 0

Huawei Honor 9: Επίσηµο µε ακόµα οµορφότερο design και δυνατότερο hardware

12 Ιουνίου 2017 0
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τις τιµές …

918
Η Xiaomi ετοιµάζει το πρώτο της φυσικό κατάστηµα στην Ελλάδα

Δηµοσιεύτηκε στις 14 Ιουνίου 2017

Παναγιώτης Αγγελόπουλος 0
Η Xiaomi συνεχίζει την επέκτασή της στη δύση ανοίγοντας το πρώτο της φυσικό κατάστηµα στην
Ελλάδα. Το µαγαζί φαίνεται …

94
Η COSMOTE διευκολύνει την επικοινωνία των κατοίκων στην Λέσβο

http://srv4.intechs.gr/cgi-sys/movingpage.cgi
Publication date: 16/06/2017 12:50
Alexa ranking (Greece): 10587
https://www.xblog.gr/ote-csraward-capitallink/

Δηµοσιεύτηκε στις 14 Ιουνίου 2017

Δελτίο Τύπου 0
Η COSMOTE διευκολύνει τους συνδροµητές της στην Λέσβο, που επλήγησαν από τον σεισµό και, για τις
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Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ

Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην κοινωνία, το
περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση

Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όµιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όµιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική
διακυβέρνηση.
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει
όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα, υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
µέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα στους
εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και
την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι
η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαµάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηµατικός κόσµος µπορεί να αναλάβει ενισχυµένο ρόλο στην αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων,
όπως η κλιµατική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την βοήθεια της
τεχνολογίας, µπορούµε να προτείνουµε βιώσιµες λύσεις για το µέλλον της ανθρωπότητας».
Με θέµα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε στο
µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ
παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική και
διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσµος για όλους, Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους,
Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην καταπολέµηση του
ψηφιακού χάσµατος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
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Capital Link CSR in Greece: Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του
7ου Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, από
τον Δήμαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καμίνη.
Ο Όμιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την
εταιρική διακυβέρνηση.
«Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία και με τη δύναμη των ανθρώπων του, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει
όραμα να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονομία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήμερα, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
μέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόμες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασμένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα, με υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόμενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, να δίνεις πρόσβαση στη
γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτομή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαμάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να αναλάβει ενισχυμένο ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων
ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την
βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούμε να προτείνουμε βιώσιμες λύσεις για το μέλλον της
ανθρωπότητας».
Με θέμα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε
στο μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία,
ενώ παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική
και διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσμος για όλους, Βιώσιμο
Περιβάλλον για όλους, Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των
νέων, στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, στην
βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και
ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας.
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by Χαρίκλεια Στούκα

φωτο: Νικόλαος Μπορνόζης
«ΕΠΕΝ∆ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
7ο Ετήσιο CAPITAL LINK CSR Forum – HILTON ATHENS HOTEL
Την Πέµπτη 8 Ιουνίου στο Χίλτον, η Capital Link διοργάνωσε το 7ο Ετήσιο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε θέµα :
«ΕΠΕΝ∆ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ» υπό την Αιγίδα
του ∆ήµου Αθηναίων.
Στόχος των εκδηλώσεων αυτών, σύµφωνα µε τους διοργανωτές, κ. Νικόλαο Μπορνόζη
(Πρόεδρος Capital Link) και κα Ολγα Μπορνόζη (Managing Director Capital Link), είναι να
21/6/17, 10:40 π.µ.
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Στόχος των εκδηλώσεων αυτών, σύµφωνα µε τους διοργανωτές, κ. Νικόλαο Μπορνόζη
(Πρόεδρος Capital Link) και κα Ολγα Μπορνόζη (Managing Director Capital Link), είναι να
δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό να επωφεληθεί από τις εξαιρετικές
παρεµβάσεις – παρουσιάσεις των οµιλητών, όσο και να έχει τη δυνατότητα προσωπικής
επαφής και γνωριµίας µε στελέχη που µπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιµα, είτε σε
επίπεδο συµβουλών, είτε σε επίπεδο ανταλλαγής απόψεων.

Ολγα Μπορνόζη
«Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που έχουµε την Ετήσια υποστήριξη των ∆ιεθνών
Οργανισµών, Ελληνικών και ξένων εταιρειών και επενδυτών γιατί χάρη στη δική τους
βοήθεια πραγµατοποιείται τόσο το Συνέδριο, όσο και η ενίσχυση του έργου των Φορέων
και της κοινωνίας».
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Θέµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος κάλυψαν διακεκριµένοι οµιλητές, ενδεικτικά αναφέρουµε
τους:
Calamos Investments , EXIN GROUP, AIG ,ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ∆ΕΗ, Hellas Gold S.A.,
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, DECA Investments, Global Finance Partners, Tickethour International,
FIRST ATHENS, A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Shearman & Sterling (London)
LLP, EY, Apollo Management International LLP, BlackRock, B2 KAPITAL, Potamitis
Vekris, Pillarstone, McKinsey & Company, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης &
Ανάπτυξης (EBRD), ∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης (IFC), Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων (EIF), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
Τράπεζα Πειραιώς, Atlantic Bank της ΝΥ, κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, καθηγητής Ν.
Φιλίππας και πολλοί άλλοι.
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
«Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να
δηµιουργηθούν οι συνθήκες βιώσιµης ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και
ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και χρηµατοδότησης
των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραµµάτων και επαφών
που συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το παρακολουθούν 1,000+
συµµετέχοντες, αποτελεί πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία
µεταξύ εταιρειών, πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιµο αποτελεσµατικών
σχέσεων µεταξύ τους».
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Σκοπός του Συνεδρίου φέτος ήταν να εστιάσει στην βαρύτητα της Επένδυσης στην
Ανάπτυξη όχι µόνο ως µορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και ως µέσο εξόδου
των Ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της χώρας από την οικονοµική κρίση.
Στόχος του ήταν να φέρει σε επαφή τους συµµετέχοντες, να συζητήσουν το έργο και τις
ανάγκες τους και πάνω από όλα να επιτύχουν νέες συνεργασίες και συµπράξεις.

21/6/17, 10:40 π.µ.

7th Capital link 2017 - Athens, Hilton - Alma Blog

9 of 35

http://blog.almarealestate.gr/7th-capital-link-2017-athens-hilton/

21/6/17, 10:40 π.µ.

7th Capital link 2017 - Athens, Hilton - Alma Blog

10 of 35

http://blog.almarealestate.gr/7th-capital-link-2017-athens-hilton/

Υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας
«Από την επιχειρηµατική πλευρά, το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει
τις συγκεκριµένες δράσεις και προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι
διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς Οµογενείς συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αυτών
των προκλήσεων».

Στο Συνέδριο συµµετείχαν διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισµοί, επιχειρηµατίες και
επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηµατικούς και
επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα για τον σκοπό αυτό.
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Υποστήριξη της κοινωνίας
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.
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Θεµατολογία
Το Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι Εθνικό Κεφάλαιο
« ACT 4 GREECE»: ένα καινοτόµο πρόγραµµα για την κοινωνική
επιχειρηµατικότητα
Η πρόκληση του χρηµατοοικονοµικού αναλφαβητισµού – Προετοιµάζοντας
τους νέους για τις προκλήσεις του αύριο
Υποστηρίζοντας τους επιχειρηµατίες του αύριο
Επενδύσεις & δηµιουργία θέσεων εργασίας
Ελληνικές εταιρείες – ∆ηµιουργία προοπτικών & ευκαιριών
∆ιάθεση κεφαλαίων από διεθνείς οργανισµούς για επενδύσεις στην Ελλάδα
Ιδιωτικά & επιχειρηµατικά κεφάλαια για επενδύσεις – Βοηθώντας τις Ελληνικές
εταιρείες στο εξωτερικό
Μη εξυπηρετούµενα δάνεια σαν επενδυτική & αναπτυξιακή ευκαιρία
Επενδυτικές & επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
Κοιτώντας την Ελλάδα από νέα οπτική γωνιά
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Επενδυτικές & επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
Κοιτώντας την Ελλάδα από νέα οπτική γωνιά
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Νικόλαος Λογοθέτης
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φωτο: Ο υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
Το ∆ιεθνές και Ελληνικό βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD»
απένειµε ο ∆ήµαρχος Αθηναίων,
κ. Γιώργος Καµίνης µετά από σύντοµη οµιλία του.
∆ιεθνές Βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award»
21/6/17, 10:40 π.µ.
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∆ιεθνές Βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award»
Το ∆ιεθνές Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» απενεµήθη
φέτος στον κ. Nicholas M. Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό
Μέλος ∆Σ Libra Group σε αναγνώριση του σηµαντικού έργου της Concordia να
φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, µε στόχο το
δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.
Το Ελληνικό Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» απενεµήθη
στον κ. Μιχάλη Τσαµάζ, Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου ΟΤΕ ως
αναγνώριση της εξαιρετικής συµβολής του Οµίλου ΟΤΕ σε τοµείς του
περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης.
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Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο κύριος Νικόλαος Μπορνόζης (Πρόεδρος Capital Link) και η
κυρία Ολγα Μπορνόζη (Managing Director Capital Link).
Η συµµετοχή ξεπέρασε τα 1100 άτοµα.
21/6/17, 10:40 π.µ.
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Η συµµετοχή ξεπέρασε τα 1100 άτοµα.
φωτογραφίες: Χαρίκλεια Στούκα
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ κ.κ. Μιχάλη Τσαµάζ, Πρόεδρο &
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Οµίλου ΟΤΕ & Nicholas M. Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia
Summit & Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ Libra Group.
Με µοναδική επιτυχία και συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1000 άτοµα, την Πέµπτη 8 Ιουνίου
2017, το 7o Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link στην Αθήνα, µε
θέµα: «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη-Το Νέο Πρόσωπο της ΕΚΕ» υπό την Αιγίδα του
∆ήµου Αθηναίων, ολοκλήρωσε τις εργασίες του µε την απονοµή του ∆ιεθνούς &
Ελληνικού «Capital Link CSR Leadership Awards» στους κκ. Μιχάλη Τσαµάζ Πρόεδρο &
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Οµίλου OTE και Nicholas M. Logothetis Συνιδρυτή, Concordia
Summit & Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ Libra Group.
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε µία Ελληνική και ∆ιεθνή
προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική
συµβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως.

Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόµενους
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Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, προλόγισε τους βραβευόµενους
στους οποίους απονεµήθηκαν τα βραβεία από τον ∆ήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη,
στο πλαίσιο τιµητικής τελετής.
Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε µε οµιλία του ∆ηµάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καµίνη.
O κ.Γιώργος Καµίνης στην οµιλία του τόνισε: «Οι πόλεις σήµερα παίζουν ενεργό ρόλο ως
µοχλοί ανάπτυξης, αναζητώντας «έξυπνους», καινοτόµους τρόπους για τη αντιµετώπιση
των σύγχρονων προβληµάτων», δήλωσε ο κ. Καµίνης, αναφέροντας τους χειρισµούς του
δήµου Αθηναίων στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης του προσφυγικού, σε
συνδυασµό µε το σχεδιασµό στρατηγικών για την αναβάθµιση της πρωτεύουσας.
«Σήµερα µε περηφάνια µπορούµε να πούµε ότι η Αθήνα είναι µια ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα που και όρθια έµεινε στην κρίση και απέκτησε δυναµική, ενέργεια και
προοπτική. Για να είµαστε αποτελεσµατικοί, γίναµε πολυεπίπεδοι. Επενδύουµε στα
στρατηγικά µας πλεονεκτήµατα, όπως είναι ο τουρισµός και ο πολιτισµός -και στηρίζουµε
την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία» τόνισε ο δήµαρχος Αθηναίων και σηµείωσε:
«Αφουγκραζόµαστε όλο και περισσότερο την Κοινωνία των Πολιτών, διευρύνουµε τις
συνεργασίες µας µε δηµόσιους οργανισµούς, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα αλλά και τον ιδιωτικό
τοµέα. ∆ιαβουλευόµαστε µε όσους ζουν, δηµιουργούν και εργάζονται στην πόλη και
αναζητούµε πόρους για να µπορέσουµε να διαχειριστούµε τις ανάγκες τους και να
δώσουµε λύσεις». Τέλος ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης αναφέρθηκε στην
πολιτικό σχεδιασµό και τη στρατηγική του δήµου Αθηναίων , δίνοντας έµφαση στην
ανάπτυξη δικτύων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, µε όραµα όπως
είπε, την αναβάθµιση της συµµετοχής της Αθήνας σε ευρωπαϊκά δίκτυα και
προγράµµατα.
Ελληνικό Βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ,
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου OTE, παρέλαβε το βραβείο από τον κ.
Γιώργο Καµίνη, ∆ήµαρχο Αθηναίων ως αναγνώριση της εξαιρετικής συµβολής του Οµίλου
στους τοµείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η
βιώσιµη ανάπτυξη του Οµίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις
του στη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου για όλους.
Ελληνικό Βραβείο “2017 Capital Link CSR Leadership Award” Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ,
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου OTE, παρέλαβε το βραβείο από τον κ.
Γιώργο Καµίνη, ∆ήµαρχο Αθηναίων ως αναγνώριση της εξαιρετικής συµβολής του Οµίλου
στους τοµείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης.
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Παραλαµβάνοντας το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award», ο κ.Τσαµάζ,
σηµείωσε:
«Με όχηµα την τεχνολογία και την καινοτοµία και µε τη δύναµη των ανθρώπων του, ο
Όµιλος ΟΤΕ έχει όραµα να κάνει τον κόσµο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια
του υπεύθυνου επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνολική
συνεισφορά των εταιρειών στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήµερα,
υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του µέλλοντος, να αναπτύσσεις
καινοτόµες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και προϊόντα,
σχεδιασµένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήµα, µε υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι
δίπλα στους εργαζόµενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να δίνεις
πρόσβαση στη γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το
σύγχρονο προφίλ της χώρας σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας.» Ο κ. Μιχάλης
Τσαµάζ είναι, από το Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ, κορυφαίου
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, µέλος του Οµίλου
Deutsche Telekom. Υπό τη διοίκησή του, ο Όµιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονοµικά του,
δηµιούργησε νέες πηγές εσόδων, και µετασχηµατίστηκε σε µια σύγχρονη εταιρεία
τεχνολογίας µε τον πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE ως ενιαία εµπορική µάρκα
για τα προϊόντα του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Η υγιής
χρηµατοοικονοµική του θέση, επιτρέπει στον Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα εκτεταµένο,
πολυετές, σχέδιο επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών
πληροφορικής και συνδροµητικής τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές της
χώρας. Η στρατηγική του Οµίλου εστιάζει πλέον στον ψηφιακό του µετασχηµατισµό και
την προσαρµογή στα δεδοµένα που δηµιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή.
Από το 2001, ο κ. Τσαµάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την
πορεία των διεθνών θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος ∆ιοικητικών
Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ∆Σ της
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πορεία των διεθνών θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος ∆ιοικητικών
Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ∆Σ της
ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση του Προέδρου του ∆Σ της Telekom
Romania Communications.
Είναι µέλος του ∆.Σ. του ΣΕΒ από τον Ιούλιο 2016 ενώ από το Νοέµβριο του 2016 έχει
οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονοµίας. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ,
ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις στους τοµείς του
Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής ∆ιεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες
όπως η Vodafone και η Philip Morris. Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
από το Πανεπιστήµιο του New Brunswick του Καναδά.
Ο κ. Nicholas M. Logothetis, Συνιδρυτής, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ
Libra Group, έλαβε το βραβείο από το ∆ήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη, σε
αναγνώριση του σηµαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες
από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, µε στόχο το δηµιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε
ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον.

O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο Libra
Group και Συνιδρυτής και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Concordia. O
Nicholas είναι ένας επιχειρηµατίας που διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και
τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε το Concordia, µαζί µε τον συνεργάτη του Matthew Swift, µε
στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ πολλών τοµέων, ώστε να αντιµετωπιστούν
επαρκώς οι παγκόσµιες προκλήσεις και να συµβάλλει στο σχεδιασµό ενός καλύτερου,
βιώσιµου µέλλοντος.
Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσµευσή του µέσα από συνεργασίες να
προσφέρει λύσεις στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα από τα
εξέχοντα διεθνή κέντρα παγκόσµιων συνεργασιών µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.
Ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριµένου
συµβουλίου που αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις,
τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και τον ακαδηµαϊκό τοµέα.
Οι ηγετικές του ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να δηµιουργεί ευκαιρίες για
συνεργασίες ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως φηµισµένο ηγέτη στο
χώρο της δηµιουργίας συνεργασιών. Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη
διοργάνωση έξι ∆ιεθνών Συνόδων Κορυφής και πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και
επαγγελµατικό επίπεδο, µε επιφανείς οµιλητές από τον δηµόσιο, τον ιδιωτικό και µη
κερδοσκοπικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής
Κρατών. Ο Nicholas είναι µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου ∆ιεθνών Υποθέσεων τoυ
Λονδίνου, του National Press Club Washington DC καθώς και του Overseas Press Club.

21/6/17, 10:40 π.µ.

7th Capital link 2017 - Athens, Hilton - Alma Blog

34 of 35

http://blog.almarealestate.gr/7th-capital-link-2017-athens-hilton/

Κρατών. Ο Nicholas είναι µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου ∆ιεθνών Υποθέσεων τoυ
Λονδίνου, του National Press Club Washington DC καθώς και του Overseas Press Club.
Πριν δηµιουργήσει το Concordia και ενταχθεί στο Libra Group, πέρασε αρκετά χρόνια
αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία στον κλάδο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στα Fox
News, British Sky Broadcasting, Bryan Cave LLP, Husch Blackwell Sanders and News
Corporation. Ο Nicholas τελείωσε τη Σχολή ∆ιεθνών Υποθέσεων Elliott στο Πανεπιστήµιο
George Washington.
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Βραβείο στον Όμιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά
του στη βιώσιμη ανάπτυξη
βραβείο 2017 Capital Link
CSR Leadership Award απέσπασε
ο Όμιλος ΟΤΕ στο πλαίσιο του
7ου Συνεδρίου για την Εταιρική

Το

Κοινωνική Ευθύνη της Capital
Link που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ Μιχάλης
Τσαμάζ από τον Δήμαρχο Αθηνών κ Γιώργο
Καμίνη
Ο Όμιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική
του συνεισφορά στην κοινωνία το περιβάλλον
και την εταιρική διακυβέρνηση
Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία
και με τη δύναμη των ανθρώπων του ο Όμιλος
ΟΤΕ έχει όραμα να κάνει τον κόσμο καλύτερο
Στη νέα ψηφιακή εποχή η έννοια του υπεύθυνου
επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη
και τη συνολική συνεισφορά των εταφειών
στην οικονομία την κοινωνία το περιβάλλον
Σήμερα υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι να

φτιάχνεις τα δίκτυα του μέλλοντος να αναπτύσσεις
καινοτόμες λύσεις για τις επιχειρήσεις να
υπηρεσίες και προϊόντα σχεδιασμένα
από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα με υπεύθυνες
πρακτικές Να είσαι δίπλα στους εργαζόμενους
σου να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες να δίνεις πρόσβαση στη γνώση και την
τεχνολογία σε όλους να αναδεικνύεις και να
προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας σου
Αυτή είναι η επιτομή της ηθικής ηγεσίας
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηματικότητας
στη σύγχρονη εποχή ο κ Τσαμάζ τόνισε Ο
επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να αναλάβει
προσφέρεις

Ο

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ κ Μιχάλης Τσαμάζ κατά τη βράβευση του από τον Δήμαρχο Αθηναίων
κ Γιώργο Καμίνη Στα αριστερά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Unk κ Νίκος Μπορνόζης

σε θέματα

εταιρικής υπευθυνότητας τους
επιχειρηματικούς στόχους του Ομίλου τις
σύγχρονες ανάγκες και προτεραιότητες των
stakeholders αλλά και τις αλλαγές που επιφέρει
ο ψηφιακός μετασχηματισμός η στρατηγική

βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ
σήμερα βασίζεται σε 5 πυλώνες δράσης
Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα Ψηφιακή
Κοινωνία Καλύτερος Κόσμος για όλους
ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων Βιώσιμο Περιβάλλον για όλους Υπεύθυνη
ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή η φτώχεια εργασία και ανάπτυ§η
Οι δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης εστιάζουν
η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα Με την
ενισχυμένο

βοήθεια της τεχνολογίας μπορούμε να προτείνουμε στην εκπαίδευση

και την ενίσχυση ψη
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βιώσιμες Λύσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας φιακών δεξιοτήτων καθώς και τη στήριξη
Το φετινό συνέδριο με θέμα Επενδύοντας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων Τέτοιες
είναι οι Υποτροφίες η Εκπαιδευτική
στην Ανάπτυξη Το νέο πρόσωπο της
ΕΚΕ εστίασε στο μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Ρομποτική για μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου
και Λυκείου η Πρόσβαση στον Ψηφιακό
αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις
και την κοινωνία ενώ παρουσίασε Κόσμο για τους ανθρώπους άνω των 50 ετών
τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα της σε συνεργασία με Δήμους της Αττικής ή η
εταιρικής υπευθυνότητας από την ελληνική διάθεση δωρεάν WiFi σε ελληνικά μουσεία

το παιδί Το 2016 η κοινωνική συνεισφορά
του Ομίλου ΟΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα 3,6

εκατ ευρώ

Για την προστασία του περιβάλλοντος ο
Όμιλος ΟΤΕ περιορίζει συνεχώς το ενεργειακό
του αποτύπωμα και ενσωματώνει τις αρχές της
κυκλικής οικονομίας στις δράστη ριότητές του
Ταυτόχρονα
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της
και διεθνή αγορά
και αρχαιολογικούς χώρους καθώς και η
κλιματικής
αλλαγής
με την μείωση των εκπομπών
Με βάση τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανώσεων για
αερίων θερμοκηπίου από την χρήση των υπηρεσιών
και των προϊόντων μας
Για τους εργαζομένους στον Όμιλο ΟΤΕ
έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφαλές
και δημιουργικό προσφέροντας δυνατότητες
για εκπαίδευση και εξέλιξη ενθαρρύνοντας την
αλλαγή και την κινητικότητα αλλά και τη συμμετοχή
στα κοινά Περισσότερες από 10.000
συμμετοχές εργαζομένων σε εκπαιδευτικά
πραγματοποιήθηκαν το 2016
Οι στόχοι του Ομίλου ΟΤΕ για βιώσιμη ανάπτυξη
και υπεύθυνη λειτουργία αποτυπώνονται
επίσης σης πολιτικές και τους μηχανισμούς
που έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση
των εταιρικών κινδύνων και την επιχειρησιακή
επιχειρήσεις

προγράμματα

συνέχεια την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της
τεχνολογίας το απόρρητο των δεδομένων την
ακεραιότητα των προμηθευτών του και της εφο
διαστικής αλυσίδας
Στον Όμιλο ΟΤΕ η τεχνολογία και η καινοτομία
γίνονται όχημα για τη δημιουργία ενός κόσμου
καλύτερου για όλους
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2017

Capital Link
CSR Leadership

Award

απέ
οπασε ο OpiXos ΟΤΕ
οτο πλαίσιο του 7ου
για την Εταιρική
Συνεδρίου

Κοινωνική Ευθύνη xns
Capital Link που πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο
Hilton Το βραβείο
παρέλαβε ο πρόεδροβ και
διευθύνων σύμβουλοβ του
ομίλου κ MixoAns Τσαμάζ
από τον δήμαρχο
Αθηνών Γιώργο Καμίνη
Ο Ομιλοβ ΟΤΕ βραβεύτηκε
για τη συνολική του
συνεισφορά στην κοινωνία
το περιβάλλον και την
εταιρική διακυβέρνηση
Με όχημα την τεχνολογία

και την

Βραβείο στον ΟΤΕ για
τη συνεισφορά του
στη βιώσιμη ανάπτυξη
0 Ομιλος απέσπασε τη διάκριση 20 1 7 Capital Link CSR Leadership Award
για τη συνολική προσφορά του στην κοινωνία στο περιβάλλον και στην εταιρική
διακυβέρνηση με όχημα την καινοτομία και το όραμα για έναν καλύτερο κόσμο

καινοτομία

άρρηκτα

συνεισφορά

το περιβάλλον Σήμερα
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
είναι να φτιά

πότηταβ

Το φετινό συνέδριο
με θέμα Επενδύονταβ
στην Ανάπτυξη Το νέο

ενίσχυση ψηφιακών
καθώβ και στη
στήριξη των ευαίσθητων
κοινωνικών ομάδων Τέ
τοιε5 είναι οι Υποτροφίεβ
η Εκπαιδευτική Ρομποτική
για μαθητέβ δημοτικού
γυμνασίου και λυκείου
δεξιοτήτων

η Πρόσβαση στον Ψηφιακό
Κόσμο για tous αν
θρώπουβ άνω των 50 ετών
σε συνεργασία με δήμουβ
τηβ Αττικήβ ή η διάθεση
δωρεάν Wi-Fi σε ελληνικά

Η στρατηγική

Οι δράσει
εστιάζουν στην
ενίσχυση
ψηφιακών
δεξιοτήτων

προτείνουμε

στην εκπαίδευση και την

μουσεία και αρχαιολο
γικούβ χώρουβ καθά και
η στήριξη μη κερδοσκοπικών
οργανώσεων για το
παιδί Το 2016 η κοινωνική
συνεισφορά του Ομίλου
ΟΤΕ ξεπέρασε συνολικά
τα 3.600.000 ευρώ
Για την προστασία του
περιβάλλοντοβ ο Ομιλοβ
ΟΤΕ περιορίζει συνεχώβ
το ενεργειακό του αποτύπωμα
και ενσωματώνει ms
apxés τηβ κυκλικήβ οικο
νομιαβ oris δραστηριότη
xés του Ταυτόχρονα συμβάλλει
στην αντιμετώπιση
τηβ κλιματικήβ αλλαγήβ με
τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου από

και με τη δύναμη των
ανθρώπων του ο Ομιλοβ
ΟΤΕ έχει όραμα να κάνει
τον κόσμο καλύτερο
Στη νέα ψηφιακή εποχή
η έννοια του υπεύθυνου
επιχειρειν συνδέεται
με τη βιώσιμη ανάπτυξη
και τη συνολική
των εταιριών
στην οικονομία την κοινωνία

xv£\s τα δίκτυα του μέλ
λοντοβ να αναπτύσσει
καινοτόμεβ λύσει8 για Tis
επιχειρήσειβ να προσφέρει
υπηρεσιεβ και προϊόντα
σχεδιασμένα από το
πρώτο é(ùs το τελευταίο
βήμα με υπεύθυνεβ πρα
κτικέβ Να είσαι δίπλα
otous εργαζομένουβ σου
να στηρίζειβ ris ευαίσθη
xes κοινωνικέβ ομάδεβ να
δίνειβ πρόσβαση στη γνώση
και την τεχνολογία σε
όλουβ να αναδεικνύει
και να προάγει το σύγχρονο
προφίλ xns χώραβ
σου Αυτή είναι η επιτομή
ins ηθικήβ ηγεσιαβ
Μιλώνταβ για τον ρόλο
XTxs επιχειρηματικότηταβ
στη σύγχρονη εποχή ο κ
Τσαμάζ τόνισε Ο επιχει
ρηματικόβ κόσμοβ μπορεί
να αναλάβει ενισχυμένο
ρόλο στην αντιμετώπιση
παγκόσμιων ζητημάτων
όπωβ η κλιματική αλλαγή
η φτώχεια η πρόσβαση
στη γνώση και η ισότητα
Με τη βοήθεια tns τεχνο
λογίαβ μπορούμε να
βιώσιμεβ λύσειβ
για το μέλλον xns ανθρω

Οι δράσειβ βιώσι
μηβ ανάπτυξηβ εστιάζουν

τη επιχείρηση
βασίζεται σε
πέντε πυλώνε
δράση

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ κατά τη βράβευσή του από τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη
Στα αριστερά Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Capital Link Νίκος Μπορνόζης

πρόσωπο xns ΕΚΕ εστίασε
στο μοντέλο xns βιώ
σιμηβ ανάπτυξηβ αναδει

κνύονταβ τα οφέλη για Tis

επιχειρήσει και την

κοινωνία

ενώ παρουσίασε
τι s νέεβ τάσειβ και πρακτι
Kés στον τομέα xns εταιρι

kùs υπευθυνότηταβ από

την ελληνική και τη

διεθνή

αγορά

Με βάοη x\s διεθνείβ
τάσειβ και εξελίξει σε θέματα
εταιρικήβ υπευθυνό
τηταβ tous επιχειρημα
τικούβ otôxous του ομί¬

λου Tis σύγχρονεβ ανά
γκεβ και προτεραιότητεβ
των stakeholders αλλά
και Tis αλλαγέβ που επιφέρει
ο ψηφιακόβ μετα
σχηματισμόβ η στρατηγική
βιώσιμηβ ανάπτυξηβ

του Ομίλου ΟΤΕ σήμε¬

ρα βασίζεται σε πέντε πυ
λώνεβ δράσηβ Υπεύθυνη

Επιχειρηματικότητα Ψηφιακή
Κοινωνία Καλύ
τερο5 Κόσμοβ για όλουβ
Βιώσιμο Περιβάλλον για
όλουβ Υπεύθυνη Εργασία
και Ανάπτυξη

τη χρήση των υπηρεσιών
και των προϊόντων του
Για tous εργαζομέ
vous στον Ομιλο ΟΤΕ
έχει δημιουργηθεί ένα
περιβάλλον ασφαλέβ και
δημιουργικό προσφέρο
vtas δυνατότητεβ για εκ
παίδευση και εξέλιξη εν
θαρρύνοντα8 την αλλαγή
και την κινητικότητα αλλά
και τη συμμετοχή στα
κοινά Περισσότερεβ από
10.000 συμμετοχέβ εργα-„
ζομένων σε εκπαιδευτικά
προγράμματα πραγματοποιήθηκαν
το 2016
Οι στόχοι του Ομίλου
ΟΤΕ για βιώσιμη ανάπτυξη
και υπεύθυνη λει
τουργία αποτυπώνονται
επίσηβ otis πολιτικέβ και
ötous μηχανισμούβ που
έχουν αναπτυχθεί για την
αντιμετώπιση των εταιρικών
κινδύνων και την
συνέχεια την
ασφαλή και υπεύθυνη
χρήση xns τεχνολογίαβ το
επιχειρησιακή

απόρρητο των δεδομένων
την ακεραιότητα των
του και τηβ εφο
διαστικήβ αλυσίδαβ
Στον Ομιλο ΟΤΕ η
και η καινοτομία
γίνονται όχημα για τη
δημιουργία ενόβ κόσμου
καλύτερου για όλουβ
προμηθευτών

τεχνολογία
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Βραβείο οτον όμιλο ΟΤΕ για τη
Το βραβείο 2017 Capital Link CSR

Leadership Award απέσπασε ο
όμιλος ΟΤΕ στο πλαίσιο του 7ου

Συνεδρίου για την Εταιρική
Ευθύνη της Capital Link
που πραγματοποιήθηκε στο
Κοινωνική

Ξενοδοχείο

Hilton Το βραβείο
παρέλαβε ο πρόεδρος και διευθύνων

λύτερο Στη νέα ψηφιακή εποχή η
έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν

προφίλ της χώρας σου Αυτή είναι
η επιτομή της ηθικής ηγεσίας

συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη

Μιλώντας για τον ρόλο της

των εταιρειών στην οικονομία

επτχειρημαπκότητας στη σύγχρονη
εποχή ο κ Τσαμάζ τόνισε 0

στην κοινωνία στο περιβάλλον

επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να

Σήμερα υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
είναι να φτιάχνει τα δίκτυα

αναλάβει ενισχυμένο ρόλο στην

ανάπτυΐη και τη συνολική

συνεισφορά

σύμβουλος του ομίλου Μι
χάλη5 Τσαμάζ από τον δήμαρχο
Αθηναίων Γιώργο Καμίνη Ο

του μέλλοντος να αναπτύσσει

αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων
όπως η κλιματική αλλαγή η

καινοτόμες λύσεις νια Tis επιχειρήσεις
να προσφέρεις υπηρεσίες teat προϊόντα

φτώχεια η πρόσβαση στη γνώση
και η ισότητα Με τη βοήθεια της

όμιλοε ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη
συνολική συνεισφορά του στην
κοινωνία στο περιβάλλον και την

σχεδιασμένα από το πρώτο έως

τεχνολογίας μπορούμε να προτείνουμε
βιώσιμες λύσεις για το μέλλον

το τελευταίο βήμα με υπεύθυνες
πρακτικές Να είσαι δίπλα στους

της ανθρωπότητας

m

Με θέμα Επενδύοντας στην

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να

Ανάπτυ&ι Το νέο πρόσωπο της
ΕΚΕ το φεπνό συνέδριο εστίασε
στο μοντέλο ms Βιώσιμης Ανάπτυξης
αναδεικνύονται τα οφέλη για

εργαζομένους σου να στηρίζεις

εταιρική διακυβέρνηση
ν\ε όχημα την τεχνολογία και
την καινοτομία και με τη δύναμη

δίνεις πρόσβαση στη γνώση και την

των ανθρώπων του ο όμιλος ΟΤΈ
έχει όραμα να κάνει τον κόσμο κα¬

τεχνολογία σε όλους να αναδεικνύεις
και να προάγεις το σύγχρονο

συνεισφορά του στην κοινωνία
τις επιχειρήσει και την κοινωνία ενώ

παρουσίασε m νέες τάσεις και

πρακτικές

στον τομέα της εταιρικής
υπευθυνότητας από την ελληνική και

διεθνή αγορά Οι δράσει Βιώσιμης
Ανάπτυ&ιςτου ομίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται
γύρω από πέντε πυλώνες
Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα Ψηφιακή
Κοινωνία Καλύτερος Κόσμος
για όλους Βιώσιμο Περιβάλλον για
όλους Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη
Εστιάζουν δε στην εκπαίδευση

των νέων στηνκαταπολέμηση του
ψηφιακού χάσματος στη στήρι&ι των

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στη

πρόεδρο κα διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ
Μιχάλης Τοαμάζ παρέλαβε το βραβείο
από τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη
Ο

βελτίωση του περιβαλλονπκού απο
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Βραβείο στον Όµιλο ΟΤΕ για τη συνεισφορά του στην κοινωνία, το περιβάλλον
& την εταιρική διακυβέρνηση
Το βραβείο «2017 Capital Link CSR Leadership Award» απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, από
τον Δήµαρχο Αθηνών, κ. Γιώργο Καµίνη.
Ο Όμιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε για τη συνολική του συνεισφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την
εταιρική διακυβέρνηση.
«Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία και με τη δύναμη των ανθρώπων του, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει
όραμα να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η έννοια του υπεύθυνου επιχειρείν
συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική συνεισφορά των εταιρειών στην οικονομία,
την κοινωνία, το περιβάλλον. Σήμερα, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του
μέλλοντος, να αναπτύσσεις καινοτόμες λύσεις για τις επιχειρήσεις, να προσφέρεις υπηρεσίες και
προϊόντα, σχεδιασμένα, από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα, με υπεύθυνες πρακτικές. Να είσαι δίπλα
στους εργαζόμενούς σου, να στηρίζεις τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, να δίνεις πρόσβαση στη
γνώση και την τεχνολογία σε όλους, να αναδεικνύεις και να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της χώρας
σου. Αυτή είναι η επιτοµή της ηθικής ηγεσίας».
Μιλώντας για τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Τσαμάζ τόνισε: «Ο
επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να αναλάβει ενισχυμένο ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων
ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, η πρόσβαση στη γνώση και η ισότητα. Με την
βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούμε να προτείνουμε βιώσιμες λύσεις για το μέλλον της
ανθρωπότητας».
Με θέμα «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ», το φετινό Συνέδριο εστίασε
στο μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία,
ενώ παρουσίασε τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, από την ελληνική
και διεθνή αγορά.
Οι δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ αναπτύσσονται γύρω από πέντε πυλώνες: Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσμος για όλους, Βιώσιμο Περιβάλλον
για όλους, Υπεύθυνη Εργασία Και Ανάπτυξη. Και εστιάζουν στην εκπαίδευση των νέων, στην
καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος, τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, στην βελτίωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, καθώς και στην ύπαρξη ενός ασφαλούς και ευέλικτου
περιβάλλοντος εργασίας.
Founder and Chairman. Tech geek. Certified explorer. Internet-a-holic. Coffee expert. BBQ Evangelist.
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Το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδος
Ο παλµός µιας χώρας είναι η κοινότητα των επιχειρηµατιών της. Οι γυναίκες και οι άνδρες αυτοί είναι
ακριβέστερα βαρόµετρα του ψυχολογικού και ηθικού της κλίµατος από τους διανοουµένους. Η ελεύθερη
αγορά προϊόντων και το ενδιαφέρον µιας κοινωνίας να τη διευρύνει µπορούν να τονώσουν την
καλλιέργεια της πνευµατικής φιλοπεριέργειας, της ευρηµατικότητας και της νοητικής ευρύτητας. Aν η
Μίλητος δεν διέθετε ένα εµπορικό δίκτυο εξαπλωµένο στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντος ήδη στις αρχές
του 6ου αιώνα π.Χ., η φιλοσοφία των Προσωκρατικών θα ήταν αδιανόητη. Η επιχειρηµατική κερδοσκοπία
συχνά έχει συνάφεια µε τον στοχασµό πάνω σε αφηρηµένα ζητήµατα. Στην αγγλική γλώσσα, η έννοια
αυτή αποδίδεται µε τη διττή σηµασία του όρου speculation, δηλαδή ως κερδοσκοπία και εικασία ή
στοχασµός. Στις 8 Ιουνίου διεξήχθη το 7ο Annual Capital Link CSR in Greece Forum στην Αθήνα. Η
συµβουλευτική αυτή οµάδα, ιδρυτική πρωτοβουλία του Νικολάου Μπορνόζη, διασυνδέει...
Huffingtonpost.gr ·
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Το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδος
Ο παλµός µιας χώρας είναι η κοινότητα των επιχειρηµατιών της. Οι γυναίκες και οι άνδρες αυτοί είναι
ακριβέστερα βαρόµετρα του ψυχολογικού και ηθικού της κλίµατος από τους διανοουµένους. Η ελεύθερη
αγορά προϊόντων και το ενδιαφέρον µιας κοινωνίας να τη διευρύνει µπορούν να τονώσουν την
καλλιέργεια της πνευµατικής φιλοπεριέργειας, της ευρηµατικότητας και της νοητικής ευρύτητας. Aν η
Μίλητος δεν διέθετε ένα εµπορικό δίκτυο εξαπλωµένο στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντος
ήδη στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., η φιλοσοφία των Προσωκρατικών θα ήταν αδιανόητη. Η
επιχειρηµατική κερδοσκοπία συχνά έχει συνάφεια µε τον στοχασµό πάνω σε αφηρηµένα ζητήµατα. Στην
αγγλική γλώσσα, η έννοια αυτή αποδίδεται µε τη διττή σηµασία του όρου speculation, δηλαδή ως
κερδοσκοπία και εικασία ή στοχασµός.
Στις 8 Ιουνίου διεξήχθη το 7ο Annual Capital Link CSR in Greece Forum στην Αθήνα. Η συµβουλευτική αυτή
οµάδα, ιδρυτική πρωτοβουλία του Νικολάου Μπορνόζη, διασυνδέει εταιρείες µε επενδυτές, τραπεζίτες,
αναλυτές, καθώς και µε τα ΜΜΕ στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Οµιλητές ήταν η Κατερίνα Παναγοπούλου, ο
Νικόλαος Φίλιππας, ο Γιώργος Καµίνης, ο Στάθης Ποταµίτης, ο Παύλος Κανελλόπουλος, οι
Ελληνοαµερικανοί John Calamos, Sr., C. Dean Metropoulos, και John Koudounis και πολλοί άλλοι. Στην πρωινή
συνεδρία, αφιερωµένη στις νεοφυείς ελληνικές εταιρείες, νέοι επιχειρηµατίες αναφέρθηκαν στις
αξιοζήλευτες επιτυχίες τους. Οι νεαροί αυτοί ήρωες της εφευρετικότητας έχουν δώσει µια νικηφόρο
µάχη, σε ένα άκρως αντίξοο επιχειρηµατικό κλίµα: ο Παναγιώτης Χατζηδάκης, ο Απόστολος Αποστολάκης,
ο Βασίλης Ανδρικόπουλος, ο Ανδρέας Νεζερίτης. Εντυπωσίασαν η σεµνότητα και η σαφήνεια του λόγου
τους, µολονότι ενίοτε µετέπιπταν στην ορολογία της βορειο-αµερικανικής εµπορικής ορολογίας: «το
business plan», «το timing», «το trajectory», «η πλατφόρµα». Στη σύγχρονη ελληνική, ο τεχνικός λόγος του
εµπορίου εξελίσσεται σε ανάµεικτο (µακαρονικό) ιδίωµα.
Περιέργως στο πάνελ, άλλος ένας «γκρήκλις» όρος, δεν υπήρχε καµία γυναίκα. Οι νέοι αυτοί,
πάντως, αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει ανεξάντλητα αποθέµατα ταλέντου· και ότι και τα δύο φύλα,
ιδίως όταν νεότεροι συνεταιρίζονται σε επιχειρήσεις µε πρεσβυτέρους, επιτελούν θαύµατα- ακόµα και µε
χαµηλό προϋπολογισµό! Ανάµεσα στους οµιλητές ήταν ο Christopher Upperman από την Ουάσιγκτον,
επικεφαλής της American Entrepreneurship Award– πρόκειται για εταιρεία η οποία βοηθεί ιδιαιτέρως τις
γυναίκες και, εν γένει, τις µειονότητες να αποκτήσουν αυτάρκεια στις νεοφυείς τους επιχειρήσεις. Οι νέοι
στις ΗΠΑ αισθάνονται όλο και περισσότερο ότι «µπορούν να προκόψουν µε τη σκληρή εργασία»,
παρατήρησε ο Upperman. Η νέα γενιά στην Ελλάδα έχει οµολογουµένως την ίδια αντίληψη, καθ’όσον το
ενδιαφέρον της στρέφεται έντονα προς την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Στην τελευταία συνεδρία, µε τίτλο «Ρίχνοντας µια άλλη µατιά στην Ελλάδα», οι οµιλητές έπραξαν
ακριβώς αυτό. Ο John Koudounis, διευθύνων σύµβουλος της Calamos Investments, έθεσε το ρητορικό
ερώτηµα, «Γιατί να επενδύσουµε στην Ελλάδα; Γιατί τώρα;». Απαντώντας, χρησιµοποίησε αρκετές
φορές το ρήµα «ελπίζω». «Η Ελλάδα», είπε, «προσφέρεται για επένδυση, εξ αιτίας της σταθερότητάς της
και της αυξανόµενης εµπιστοσύνης την οποία εµπνέει. Νοιώθουµε κάποιες αλλαγές, κάποια κίνηση στον
ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα. Βάζουµε δειλά το µικρό µας δακτυλάκι στην πισίνα και ετοιµαζόµαστε να
κάνουµε βουτιά… οι αποδόσεις µπορεί, ελπίζουµε, να αυξηθούν µε γεωµετρική πρόοδο». Αυτή είναι η
γλώσσα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι προσκολληµένος αποκλειστικά στο επιχειρείν,
αλλά και συµπονεί τη χώρα των προγόνων του. Ο Κουδούνης µε ρώτησε αν το Ναύπλιο, η έδρα του
Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, είχε αδριάντα του Κολοκοτρώνη, του αγαπηµένου του ήρωα. Επιχειρηµατίες
όπως ο Calamos, ο Kουδούνης και ο Metropoulos είναι ένθερµοι Έλληνες, αλλά δεν είναι επ’ουδενί
αυτάρεσκοι κάτοικοι µιας ουτοπίας.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο Δήµαρχος Αθηναίων επέδωσε τα εφετινά βραβεία της Capital Link. O Mιχάλης
Τσαµάζ, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, έλαβε το Greek 2017 Capital Link CSR
Leadership Award. Στον Νικόλαο Λογοθέτη, συνιδρυτή της Concordia Summit και εκτελεστικό µέλος του ΔΣ
της Libra Group, απονεµήθηκε το International 2017 Capital Link CSR Leadership Award. Από το 2011 η
πρωτοβουλία Concordia, έχει καθιερωθεί ως το «ελληνικό Davos», έχοντας οργανώσει έξι διεθνείς
συνόδους κορυφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαπρύσιος οµιλητής, ο Λογοθέτης κάλεσε τους
Έλληνες και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και, ιδιαιτέρως, τους δανειστές µας «να παύσουν τις
βιτριολικές αλληλοκατηγορίες και να θέσουν τέρµα στην τιµωρία και την απελπισία». Και συνέχισε, «ένα
τέταρτο της ελληνικής οικονοµίας έχει εξαφανισθεί εξαιτίας της κρίσης η οποία έχει µεγαλύτερη διάρκεια
από τη µεγάλη ύφεση στις ΗΠΑ στη δεκαετία του ’30. Η Ελλάδα έχει υπερβεί το σηµείο εξάντλησης». Η
κατακλείδα της οµιλίας του ήταν ένα σάλπισµα ελπίδος: «Η Ελλάδα χρειάζεται ελπίδα, συµπόνοια,
ελάφρυνση του χρέους και ένα σχέδιο για σταθερή ανάπτυξη. Αν ελευθερώσετε την Ελλάδα, η Ελλάδα θα
το ανταποδώσει µε ανανεωµένη οικονοµική επιτυχία και µε νέες ιδέες!».
Η Ελπίδα είναι χριστιανική αρετή µε ειδωλολατρικό παρελθόν. Χωρίς αυτήν οι Αρχαίοι δεν
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µπορούσαν να προσευχηθούν, πολύ περισσότερο να αποδυθούν στον αγώνα του οικονοµικού τους βίου, ως
επί το πλείστον αγροτικού. Η οµιλία του Ν. Λογοθέτη µού θύµισε τον µύθο για το πιθάρι της
Πανδώρας, τον οποίο µνηµονεύει ο Ησίοδος, περίπου το 700 π.Χ., στα Έργα και Ηµέραι, ένα ποίηµα
για την αναπόδραστη ανάγκη των θνητών να καλλιεργούν τη γη. Το µεγάλο δοχείο της Πανδώρας ήταν,
κατά πάσαν πιθανότητα, χάλκινο. Περιέκλειε ερµητικά τη δυστυχία σε άπειρες ποικιλίες. Η γυναίκα αυτή,
παρασυρµένη από περιέργεια, όπως η Εύα στον Κήπο της Εδέµ, άνοιξε το πιθάρι. Θάνατος, αρρώστιες,
άγχη, αναρίθµητα δεινά ξεχύθηκαν στον αέρα ωσάν µικροί, αόρατοι βρικόλακες οι οποίοι έκτοτε
επιτίθενται σιωπηρά στους ανθρώπους. Μόλις κατάλαβε το λάθος της η Πανδώρα, έβαλε πάλι βιαστικά το
πώµα στο πιθάρι- όµως, µόνον η Ελπίδα δεν είχε προφθάσει να φύγει και έµεινε µέσα. Ως ευλογία ή ως
κατάρα;
Κατά πολλούς µελετητές, ο Ησίοδος εννοούσε την Ελπίδα µε τη σηµασία της προσδοκίας της
ευηµερίας, η οποία ενθαρρύνει την εργασία. Το ποίηµά του, άλλωστε, διακηρύσσει την εργασία σε
ένα µη παραδεισένιο κόσµο. Η Ελπίδα είναι ευλογία, ένα πολύτιµο στοιχείο, την οποία οι γεωργοί πρέπει να
αποθηκεύσουν. Ο Νικόλαος Λογοθέτης µίλησε για την Καλή Ελπίδα. Αυτή η προσδοκία παρεκίνησε το 1488
τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Μπαρτολοµέου Ντιάζ να περιπλεύσει το νοτιοδυτικό ακρωτήρι της Αφρικής,
το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδος, για να φθάσει στον Ινδικό Ωκεανό. Όντως· η Ελλάδα χρειάζεται καλή
ελπίδα.
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Το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδος
Ο παλµός µιας χώρας είναι η κοινότητα των επιχειρηµατιών της. Οι γυναίκες και οι άνδρες αυτοί είναι
ακριβέστερα βαρόµετρα του ψυχολογικού και ηθικού της κλίµατος από τους διανοουµένους. Η ελεύθερη
αγορά προϊόντων και το ενδιαφέρον µιας κοινωνίας να τη διευρύνει µπορούν να τονώσουν την
καλλιέργεια της πνευµατικής φιλοπεριέργειας, της ευρηµατικότητας και της νοητικής ευρύτητας. Aν η
Μίλητος δεν διέθετε ένα εµπορικό δίκτυο εξαπλωµένο στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντος
ήδη στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., η φιλοσοφία των Προσωκρατικών θα ήταν αδιανόητη. Η
επιχειρηµατική κερδοσκοπία συχνά έχει συνάφεια µε τον στοχασµό πάνω σε αφηρηµένα ζητήµατα. Στην
αγγλική γλώσσα, η έννοια αυτή αποδίδεται µε τη διττή σηµασία του όρου speculation, δηλαδή ως
κερδοσκοπία και εικασία ή στοχασµός.
Στις 8 Ιουνίου διεξήχθη το 7ο Annual Capital Link CSR in Greece Forum στην Αθήνα. Η συµβουλευτική αυτή
οµάδα, ιδρυτική πρωτοβουλία του Νικολάου Μπορνόζη, διασυνδέει εταιρείες µε επενδυτές, τραπεζίτες,
αναλυτές, καθώς και µε τα ΜΜΕ στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Οµιλητές ήταν η Κατερίνα Παναγοπούλου, ο
Νικόλαος Φίλιππας, ο Γιώργος Καµίνης, ο Στάθης Ποταµίτης, ο Παύλος Κανελλόπουλος, οι
Ελληνοαµερικανοί John Calamos, Sr., C. Dean Metropoulos, και John Koudounis και πολλοί άλλοι. Στην πρωινή
συνεδρία, αφιερωµένη στις νεοφυείς ελληνικές εταιρείες, νέοι επιχειρηµατίες αναφέρθηκαν στις
αξιοζήλευτες επιτυχίες τους. Οι νεαροί αυτοί ήρωες της εφευρετικότητας έχουν δώσει µια νικηφόρο
µάχη, σε ένα άκρως αντίξοο επιχειρηµατικό κλίµα: ο Παναγιώτης Χατζηδάκης, ο Απόστολος Αποστολάκης,
ο Βασίλης Ανδρικόπουλος, ο Ανδρέας Νεζερίτης. Εντυπωσίασαν η σεµνότητα και η σαφήνεια του λόγου
τους, µολονότι ενίοτε µετέπιπταν στην ορολογία της βορειο-αµερικανικής εµπορικής ορολογίας: «το
business plan», «το timing», «το trajectory», «η πλατφόρµα». Στη σύγχρονη ελληνική, ο τεχνικός λόγος του
εµπορίου εξελίσσεται σε ανάµεικτο (µακαρονικό) ιδίωµα.
Περιέργως στο πάνελ, άλλος ένας «γκρήκλις» όρος, δεν υπήρχε καµία γυναίκα. Οι νέοι αυτοί,
πάντως, αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει ανεξάντλητα αποθέµατα ταλέντου· και ότι και τα δύο φύλα,
ιδίως όταν νεότεροι συνεταιρίζονται σε επιχειρήσεις µε πρεσβυτέρους, επιτελούν θαύµατα- ακόµα και µε
χαµηλό προϋπολογισµό! Ανάµεσα στους οµιλητές ήταν ο Christopher Upperman από την Ουάσιγκτον,
επικεφαλής της American Entrepreneurship Award- πρόκειται για εταιρεία η οποία βοηθεί ιδιαιτέρως τις
γυναίκες και, εν γένει, τις µειονότητες να αποκτήσουν αυτάρκεια στις νεοφυείς τους επιχειρήσεις. Οι νέοι
στις ΗΠΑ αισθάνονται όλο και περισσότερο ότι «µπορούν να προκόψουν µε τη σκληρή εργασία»,
παρατήρησε ο Upperman. Η νέα γενιά στην Ελλάδα έχει οµολογουµένως την ίδια αντίληψη, καθ'όσον το
ενδιαφέρον της στρέφεται έντονα προς την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Στην τελευταία συνεδρία, µε τίτλο «Ρίχνοντας µια άλλη µατιά στην Ελλάδα», οι οµιλητές έπραξαν
ακριβώς αυτό. Ο John Koudounis, διευθύνων σύµβουλος της Calamos Investments, έθεσε το ρητορικό
ερώτηµα, «Γιατί να επενδύσουµε στην Ελλάδα; Γιατί τώρα;». Απαντώντας, χρησιµοποίησε αρκετές
φορές το ρήµα «ελπίζω». «Η Ελλάδα», είπε, «προσφέρεται για επένδυση, εξ αιτίας της σταθερότητάς της
και της αυξανόµενης εµπιστοσύνης την οποία εµπνέει. Νοιώθουµε κάποιες αλλαγές, κάποια κίνηση στον
ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα. Βάζουµε δειλά το µικρό µας δακτυλάκι στην πισίνα και ετοιµαζόµαστε να
κάνουµε βουτιά... οι αποδόσεις µπορεί, ελπίζουµε, να αυξηθούν µε γεωµετρική πρόοδο». Αυτή είναι η
γλώσσα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι προσκολληµένος αποκλειστικά στο επιχειρείν,
αλλά και συµπονεί τη χώρα των προγόνων του. Ο Κουδούνης µε ρώτησε αν το Ναύπλιο, η έδρα του
Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, είχε αδριάντα του Κολοκοτρώνη, του αγαπηµένου του ήρωα. Επιχειρηµατίες
όπως ο Calamos, ο Kουδούνης και ο Metropoulos είναι ένθερµοι Έλληνες, αλλά δεν είναι επ'ουδενί
αυτάρεσκοι κάτοικοι µιας ουτοπίας.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο Δήµαρχος Αθηναίων επέδωσε τα εφετινά βραβεία της Capital Link. O Mιχάλης
Τσαµάζ, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, έλαβε το Greek 2017 Capital Link CSR
Leadership Award. Στον Νικόλαο Λογοθέτη, συνιδρυτή της Concordia Summit και εκτελεστικό µέλος του ΔΣ
της Libra Group, απονεµήθηκε το International 2017 Capital Link CSR Leadership Award. Από το 2011 η
πρωτοβουλία Concordia, έχει καθιερωθεί ως το «ελληνικό Davos», έχοντας οργανώσει έξι διεθνείς
συνόδους κορυφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαπρύσιος οµιλητής, ο Λογοθέτης κάλεσε τους
Έλληνες και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και, ιδιαιτέρως, τους δανειστές µας «να παύσουν τις
βιτριολικές αλληλοκατηγορίες και να θέσουν τέρµα στην τιµωρία και την απελπισία». Και συνέχισε, «ένα
τέταρτο της ελληνικής οικονοµίας έχει εξαφανισθεί εξαιτίας της κρίσης η οποία έχει µεγαλύτερη διάρκεια
από τη µεγάλη ύφεση στις ΗΠΑ στη δεκαετία του '30. Η Ελλάδα έχει υπερβεί το σηµείο εξάντλησης». Η
κατακλείδα της οµιλίας του ήταν ένα σάλπισµα ελπίδος: «Η Ελλάδα χρειάζεται ελπίδα, συµπόνοια,
ελάφρυνση του χρέους και ένα σχέδιο για σταθερή ανάπτυξη. Αν ελευθερώσετε την Ελλάδα, η Ελλάδα θα
το ανταποδώσει µε ανανεωµένη οικονοµική επιτυχία και µε νέες ιδέες!».
Η Ελπίδα είναι χριστιανική αρετή µε ειδωλολατρικό παρελθόν. Χωρίς αυτήν οι Αρχαίοι δεν
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µπορούσαν να προσευχηθούν, πολύ περισσότερο να αποδυθούν στον αγώνα του οικονοµικού τους βίου, ως
επί το πλείστον αγροτικού. Η οµιλία του Ν. Λογοθέτη µού θύµισε τον µύθο για το πιθάρι της
Πανδώρας, τον οποίο µνηµονεύει ο Ησίοδος, περίπου το 700 π.Χ., στα Έργα και Ηµέραι, ένα ποίηµα
για την αναπόδραστη ανάγκη των θνητών να καλλιεργούν τη γη. Το µεγάλο δοχείο της Πανδώρας ήταν,
κατά πάσαν πιθανότητα, χάλκινο. Περιέκλειε ερµητικά τη δυστυχία σε άπειρες ποικιλίες. Η γυναίκα αυτή,
παρασυρµένη από περιέργεια, όπως η Εύα στον Κήπο της Εδέµ, άνοιξε το πιθάρι. Θάνατος, αρρώστιες,
άγχη, αναρίθµητα δεινά ξεχύθηκαν στον αέρα ωσάν µικροί, αόρατοι βρικόλακες οι οποίοι έκτοτε
επιτίθενται σιωπηρά στους ανθρώπους. Μόλις κατάλαβε το λάθος της η Πανδώρα, έβαλε πάλι βιαστικά το
πώµα στο πιθάρι- όµως, µόνον η Ελπίδα δεν είχε προφθάσει να φύγει και έµεινε µέσα. Ως ευλογία ή ως
κατάρα;
Κατά πολλούς µελετητές, ο Ησίοδος εννοούσε την Ελπίδα µε τη σηµασία της προσδοκίας της
ευηµερίας, η οποία ενθαρρύνει την εργασία. Το ποίηµά του, άλλωστε, διακηρύσσει την εργασία σε
ένα µη παραδεισένιο κόσµο. Η Ελπίδα είναι ευλογία, ένα πολύτιµο στοιχείο, την οποία οι γεωργοί πρέπει να
αποθηκεύσουν. Ο Νικόλαος Λογοθέτης µίλησε για την Καλή Ελπίδα. Αυτή η προσδοκία παρεκίνησε το 1488
τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Μπαρτολοµέου Ντιάζ να περιπλεύσει το νοτιοδυτικό ακρωτήρι της Αφρικής,
το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδος, για να φθάσει στον Ινδικό Ωκεανό. Όντως· η Ελλάδα χρειάζεται καλή
ελπίδα.
κερδοσκοπία νεοφυείς επιχειρήσεις νέα γενιά ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελλάδα ελπίδα
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Βραβείο στον Όμιλο ΟΤΕ
Βραβεύτηκε για τη συνολική συνεισφορά του στη βιώσιμη ανάπτυξη
Το βραβείο 2017 Capital Link CSR Leadership Award απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ στο πλαίσιο
του 7ου Συνεδρίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Capital Link που πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Hilton Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του Ομίλου κ ΜιχάληςΤσαμάζ από τον Δήμαρχο Αθηνών κ Γιώργο Καμίνη

Ο

Όμιλος ΟΤΕ βραβεύτηκε
για τη συνολική του
συνεισφορά στην
το περιβάλλον

κοινωνία

και την εταιρική διακυβέρνηση

Με όχημα την τεχνολογία και την
καινοτομία και με τη δύναμη των
του ο Όμιλος ΟΤΕ έχει όραμα
να κάνει τον κόσμο καλύτερο Στη νέα
ανθρώπων

ψηφιακή εποχή η έννοια του υπεύθυνου
επιχεφείν συνδέεται άρρηκτα με
τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική
συνεισφορά των εταιρειών στην οικονομία
την κοινωνία το περιβάλλον
Σήμερα υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
είναι να φτιάχνεις τα δίκτυα του μέλλοντος
να αναπτύσσεις καινοτόμες λύσεις
νια τις επιχειρήσεις να προσφέρεις
και προϊόντα σχεδιασμένα

υπηρεσίες

νες ανάγκες και προτεραιότητες των
stakeholders αλλά και τις αλλαγές
που επιφέρει ο ψηφιακός

μετασχηματισμός

η στρατηγική βιώσιμης
ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ σήμερα
βασίζεται σε πέντε πυλώνες

δράσης Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα
Ψηφιακή Κοινωνία Καλύτερος
Κόσμος για όλους Βιώσιμο
Περιβάλλον για όλους Υπεύθυνη
εργασία και ανάπτυξη
Οι δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης

εστιάζουν

στην εκπαίδευση και την

ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων
καθώς και τη στήριξη των ευαίσθητων
κοινωνικών ομάδων Τέτοιες
είναι οι Υποτροφίες η Εκπαιδευτική
Ρομποτική για μαθητές Δημοτικού

χιιμης
ισίζεται
σε πέντε πυλώνες
δράσης Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητα
Ψηφιακή Κοινωνία
Καλύτερος Κόσμος
για όλους Βιώσιμο
Περιβάλλον για όλους
Υπεύθυνη εργασία και
ανάπτυξη

Γυμνασίου και Λυκείου η Πρόσβαση
στον Ψηφιακό Κόσμο για τους
ανθρώπους άνω των 50 ετών σε
συνεργασία

με Δήμους της Αττικής ή
η διάθεση δωρεάν Wi Fi σε ελληνικά
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

καθώς και η στήριξη μη κερδοσκοπικών
οργανώσεων για το παιδί Το
2016 η κοινωνική συνεισφορά του
Ομίλου ΟΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα
3,6 εκατ ευρώ

την προστασία του περιβάλλοντος
ο Όμιλος ΟΤΕ περιορίζει
συνεχώς το ενεργειακό του αποτύπωμα
και ενσωματώνει τις αρχές της
κυκλικής οικονομίας στις δραστηριότητες
του Ταυτόχρονα συμβάλλει
στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής με τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου από τη
Για

χρήση των υπηρεσιών και των

προϊόντων

του
Για τους εργαζομένους στον Όμιλο
ΟΤΕ έχει δημιουργηθεί ένα πε¬

ριβάλλον ασφαλές και δημιουργικό
προσφέροντας δυνατότητες για
και εξέλιξη ενθαρρύνοντας
την αλλαγή και την κινητικότητα αλλά
και τη συμμετοχή στα κοινά
από 10.000 συμμετοχές
εργαζομένων σε εκπαιδευτικά
εκπαίδευση

Περισσότερες

προγράμματα

πραγματοποιήθηκαν το

2016
Οι στόχοι του Ομίλου ΟΤΕ για
ανάπτυξη και υπεύθυνη λει

βιώσιμη

τουργία αποτυπώνονται επίσης στις
πολιτικές και τους μηχανισμούς που
έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση
των εταιρικών κινδύνων και την
επιχειρησιακή συνέχεια την ασφαλή
και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας
το απόρρητο των δεδομένων την
ακεραιότητα των προμηθευτών του
και της εφοδιαοτικής αλυσίδας
Στον Όμιλο ΟΤΕ η τεχνολογία και
η καινοτομία γίνονται όχημα για τη
δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου
για όλους

από

το πρώτο έως το τελευταίο βήμα με
υπεύθυνες πρακτικές Να είσαι δίπλα
στους εργαζόμενους σου να στηρίζεις

τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

να

δίνεις πρόσβαση στη γνώση και την
σε όλους να αναδεικνύεις και

τεχνολογία

να προάγεις το σύγχρονο προφίλ της
χώρας σου Αυτή είναι η επιτομή της

ηθικής

ηγεσίας

Μιλώντας για τον ρόλο της
στη σύγχρονη
ο κ Τσαμάζ τόνισε Ο

επιχειρηματικότητας

εποχή

επιχειρηματικός

κόσμος μπορεί να αναλάβει

ενισχυμένο ρόλο στην αντιμετώπιση

παγκόσμιων

ζητημάτων όπως η κλιματική
αλλαγή η φτώχεια η πρόσβαση στη
γνώση και η ισότητα Με τη βοήθεια της

τεχνολογίας μπορούμε να προτείνουμε
βιώσιμες λύσεις για το μέλλον της

ανθρωπότητας

Το φετινό συνέδριο με θέμα

Επενδύοντας

στην Ανάπτυξη Το
νέο πρόσωπο της ΕΚΕ εστίασε στο
μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης
τα οφέλη για τις
και την κοινωνία ενώ

αναδεικνύοντας

επιχειρήσεις

παρουσίασε

τις νέες τάσεις και πρακτικές
στον τομέα της εταιρικής
από την ελληνική και
υπευθυνότητας

διεθνή

αγορά
Με βάση τις διεθνείς τάσεις και
σε θέματα εταιρικής

εξελίξεις

υπευθυνότητας

τους επιχειρηματικούς
στόχους του Ομίλου τις σύγχρο¬
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