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Ηµερίδα ΕΚΕ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και την KPMG. : 
∆ικτύωση, ανταγωνιστικότητα, τέχνη και πρόληψη κινδύνων τάσσονται πρώτα 
στις ατζέντες στρατηγικής για µια πετυχηµένη ΕΚΕ    
 
 
 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ηµερίδα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που διοργάνωσε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) σε συνεργασία µε την KPMG. Πάνω από 200 
φοιτητές και φοιτήτριες παρακολούθησαν την ηµερίδα µε θέµα: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Στρατηγική 
Επιλογή µε επίκεντρο τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και την Καινοτοµία» στο Αµφιθέατρο Τελλογλείου Ιδρύµατος 
Τεχνών Α.Π.Θ. 

] 
Την εκδήλωση άνοιξαν µε χαιρετισµούς οι Eυγενία Πετρίδου, Καθηγήτρια, Κοσµήτορας Σχολής 
Οικονοµικών και Πολιτικών και ο Ιωάννης Κυρίτσης, Αναπληρωτής καθηγητής και αναπληρωτής 
πρόεδρος τµήµατος Οικονοµικών και Πολιτικών επιστηµών οι οποίοι σηµείωσαν ότι η σύνδεση 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού κόσµου παράγει πολύ όµορφα αποτελέσµατα. 
 
Η Στέλλα Πολίτου, ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος και Ιδρυτικό 
µέλος του ∆ικτύου CSR Hellas αναφέρθηκε στις δράσεις του ∆ικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Αρωγής. 
 
Ο Στέφανος Αναγνώστου, Προϊστάµενος Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του οµίλου ΤΙΤΑΝ 
τόνισε ότι η «ΕΚΕ προσπαθεί να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη µεταξύ εταιρείας και κράτους, 
εµπιστοσύνη από τους προµηθευτές και εµπιστοσύνη στους εργαζοµένους της εταιρείας ανεξαρτήτως 
βαθµίδας».  
 
Ο  Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Polyeco Group µίλησε για την ίδρυση 
του «Polyeco Contemporary Art Initiative» µε σκοπό την περιβαλλοντολογική αφύπνιση και την 
εκπαίδευση εργαζοµένων, stakeholders, καθώς και της κοινωνίας, η οποία συνήθως παραβλέπει 
περιβαλλοντολογικά ζητήµατα µε την δικαιολογία «not in my back yard».  
 
Η Σιάνα Κυριάκου, Γενική ∆ιευθύντρια και COO της KPMG στην οµιλία της ανέφερε ότι η ΕΚΕ αφορά 
πλέον θέµα συζήτησης στα ∆ιοικητικά Συµβούλια επισηµαίνοντας ότι «ο κοινωνικός κίνδυνος γίνεται 
επιχειρηµατικός κίνδυνος, και εποµένως πρέπει να αντιµετωπιστεί έγκαιρα από τις εταιρείες». Πιο 
συγκεκριµένα µοιράστηκε µε τους φοιτητές τα θέµατα που απασχολούν τις διοικητικές οµάδες: ηθική 
κερδοφορία, ίσες ευκαιρίες, νεανική ανεργία, αυξανόµενη οικονοµική ανισότητα, προστασία 
περιβάλλοντος, παγκόσµια πείνα καθώς και η τεχνολογία ως παράγοντας επιτάχυνσης των µη 
ανανεώσιµων φυσικών πηγών.  
Σχετικά µε τη σχέση κέρδους και ΕΚΕ τόνισε ότι «εάν η κοινωνική συνεισφορά µιας επιχείρησης 
λειτουργεί θετικά προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης, αυξάνοντας παράλληλα το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, για εµένα αυτό δεν θα έπρεπε να 

είναι κατακριτέο. ∆εν είναι κακό µια εταιρεία να ξεχωρίζει επειδή χρησιµοποιεί ηθικό τρόπο λειτουργίας. 
Αντίθετα είναι καλό να αναδεικνύεται προσελκύοντας έτσι ανθρώπινο δυναµικό υψηλών προδιαγραφών». 
Τέλος η κ. Κυριάκου σηµείωσε τη σηµαντικότητα του όρου corporate citizen (την ατοµική ευθύνη για τη 
βελτίωση της κοινωνίας χρησιµοποιώντας ως δίαυλο εταιρικές δράσεις) και παρουσίασε τις δράσεις που 
πραγµατοποιεί η εταιρεία. 
 

∆ελτίο Τύπου 
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Η ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε την παρουσίαση αποτελεσµάτων έρευνας «Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και 
ΕΚΕ» από τους φοιτητές Μαρία Καράνταλη, Γεώργιο Μόντζελα, Ελένη Πηλαβάκη, Κωνσταντίνο Φράγκο 
καιΕλένη Χοβαρδά, του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών Α.Π.Θ., Η έρευνα ανάδειξε σηµαντικά 
στοιχεία όπως: 54,9% ιδιοκτητών δήλωσαν ενδιαφέρον δηµιουργίας ΕΚΕ, 42,3% των ερωτηθέντων 
δήλωσαν προσωπική παρόρµηση εταιρείας για να εφαρµόσει δράσεις ΕΚΕ, 12,6% γνωρίζουν για το 
Πρότυπο GRI, ενώ φαίνεται ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν δράσεις αλλά δεν τις 
επικοινωνούν περαιτέρω. Η έρευνα συντονίστηκε από την ∆ρ. Νίκη Γλαβέλη, η οποία είχε αναλάβει και τον 
συντονισµό της εκδήλωσης. 

 
Η διοργάνωση πραγµατοποιήθηκε από το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Α.Π.Θ., Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Εφοδιαστική & ∆ιοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασµού και την KPMG. 

 
 Χορηγός: Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. 
 

Λεζάντα 2. Από αριστερά Θ. Πολυχρονόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Polyeco Group, Σ. 
Κυριάκου, Γενική ∆ιευθύντρια & COO KPMG, Κ. Κυριακή Κοσµίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ., 
η συντονίστρια ∆ρ. Ν. Γλαβέλη Ε∆ΥΠΕ Α.Π.Θ., Στ. Αναγνώστου, Προϊστάµενος Οικονοµικών & 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, ΤΙΤΑΝ µαζί µε φοιτητές Α.Π.Θ. 

 
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG 

Η KPMG αποτελεί το παγκόσµιο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών παροχής επαγγελµατικών υπηρεσιών-
µελών συνδεδεµένων µε την KPMG International, ενός Ελβετικού Συνεταιρισµού. Οι εταιρείες- µέλη της 
KPMG παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες. Λειτουργούµε σε 152 χώρες 
µε προσωπικό περίπου 189 000 ατόµων παγκοσµίως. Κάθε εταιρεία KPMG αποτελεί µια νοµικά 
ξεχωριστή οντότητα. Στη χώρα µας, η KPMG παρέχει, τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, ολοκληρωµένες 
ελεγκτικές, συµβουλευτικές, λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kpmg.com/gr 

 

Σηµείωση για το Συντάκτη: Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την κα. 
Αλεξάνδρα Γεωργιάδου, ∆ιευθύντρια Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της KPMG, τηλ. 211 18 15 857, 
ageorgiadou@kpmg.gr 

 


