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5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Το www.ka-business.gr και η έντυπή έκδοσή του το περιοδικό «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» είναι χορηγοί επικοινωνίας του φετινού Συνεδρίου µε θέµα:
«Επιχειρηµατικότητα - Καινοτοµία - Κοινωνία» ενώ συµµετέχουν 100 ΜΚΟ απ΄ όλη την
Ελλάδα.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του τρόπου ενίσχυσης της Ελληνικής Οικονοµίας και Κοινωνίας
µέσω της υποστήριξης της Επιχειρηµατικότητας και της Καινοτοµίας.
Ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό και
χρηστικό οδηγό ενίσχυσης και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης των
σηµαντικών επαφών που µπορούν να συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Πέµπτη 25 Ιουνίου 2015, 12:15 - 19:30 HILTON ATHENS HOTEL
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 14.06.2015

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ

Στιγµιότυπο από το περσινό συνέδριο.

Ετικέττες: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με εικοσαετή πορεία και εµπειρία στη διοργάνωση επενδυτικών συνεδρίων, εδώ και πέντε χρόνια, η Capital Link εγκαινίασε και
τη διοργάνωση Ετήσιων Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τα οποία έχει πραγµατοποιήσει σε Λονδίνο, Αθήνα και Νέα
Υόρκη όπου λειτουργούν και γραφεία της. Το 5ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum µε θέµα «Επιχειρηµατικότητα - Καινοτοµία Κοινωνία» θα πραγµατοποιηθεί στις 25 Ιουνίου στην Αθήνα, µε χορηγό επικοινωνίας την «Κ» και αναµένεται µε πολύ ενδιαφέρον,
καθώς τόσο η ατζέντα του συνεδρίου όσο και οι σύνεδροι πρωταγωνιστές του εγγυώνται εξαιρετικές δυνατότητες για
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πληροφόρηση, τεχνογνωσία και δικτύωση.
«Το φετινό συνέδριο έχει δύο όψεις: επιχειρηµατική και κοινωνική», επισηµαίνεται από την Capital Link. Η πρώτη παρουσιάζει
προγράµµατα και πρωτοβουλίες από εταιρείες και οργανισµούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που υποστηρίζουν και
χρηµατοδοτούν τις νέες και µικροµεσαίες εταιρείες. Και όπως επισηµαίνεται, «είναι πολλά» τόσο από κρατικούς όσο και από
ιδιωτικούς, κερδοσκοπικούς και µη οργανισµούς που παρέχουν δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την
«κοινωνική όψη» του συνεδρίου θα τη δώσουν οι περισσότερες των 100 Νεοφυών Επιχειρήσεων και ΜΚΟ που θα
παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους.
Χάρη στο διεθνοποιηµένο προφίλ των συνεδρίων της Capital Link, ξεχωρίζει πάντα ο υποστηρικτικός ρόλος της ελληνικής
Οµογένειας, «η οποία βρίσκεται έµπρακτα στο πλευρό της Ελλάδος και των νέων επιχειρηµατιών µε συγκεκριµένα προγράµµατα
και δραστηριότητες» και τα οποία θα παρουσιάσουν διακεκριµένοι οµογενείς επιχειρηµατίες διεθνώς γνωστοί, που συµµετέχουν
στη «Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης». Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει στους συνέδρους, και ιδιαίτερα στους νέους
επιχειρηµατίες, έναν πρακτικό και χρηστικό οδηγό για την ενίσχυση και τη χρηµατοδότηση των προτάσεών τους.
Είναι επίσης και η παρουσίαση των σηµαντικών επαφών που µπορούν να συµβάλλουν στον σκοπό αυτό.
Στη συζήτηση θα συµµετέχουν επίσης κυβερνητικά στελέχη και πολλοί επιχειρηµατίες και επενδυτές από την Αµερική, οι οποίοι
έρχονται για τον σκοπό αυτό στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το Βραβείο «2015 Capital Link CSR Leadership Awards»
θα απονεµηθεί στον Ελληνοαµερικανό επιχειρηµατία κ. Dean Metropoulos, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Metropoulos
& Company, παγκοσµίως αναγνωρισµένο επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων (Private Equity). Στα 28 έτη της επενδυτικής καριέρας
του έχει πραγµατοποιήσει περισσότερες από 82 εξαγορές.
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Οι επιχειρήσεις δεν επιτυγχάνουν µέσα σε κοινωνίες που αποτυγχάνουν
Björn Stigson, former President of the World Business Council for Sustainable Development
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Το www.ka-business.gr και η έντυπή έκδοσή του το περιοδικό «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» είναι χορηγοί επικοινωνίας στο 5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης «Επιχειρηµατικότητα - Καινοτοµία - Κοινωνία» που θα πραγµατοποιηθεί την
Πέµπτη 25 Ιουνίου 2015 - Hilton Hotel 18:30 - 19:00 ΑΘΗΝΑ.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, τo «2015 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» απονέµεται στον
κύριο C. Dean Metropoulos Πρόεδρο & 8ιευθύνοντα Σύµβουλο της Metropoulos & Company

Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε µία προσωπικότητα ή έναν οργανισµό,
για τη συµβολή του στην κοινωνία, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού
παγκοσµίως.

Φέτος το «2015 Capital Link CSR Leadership Award» θα απονεµηθεί στον Ελληνοαµερικανό
επιχειρηµατία κ. C. Dean Μetropoulos. Ο κ. Μetropoulos, Πρόεδρος & 8ιευθύνων Σύµβουλος της
Metropoulos & Company, είναι ένας αναγνωρισµένος σε παγκόσµιο επίπεδο επενδυτής ιδιωτικών
κεφαλαίων (Private Equity), ο οποίος έχει πραγµατοποιήσει πάνω από 82 εξαγορές κατά τη διάρκεια
της 28 ετών επενδυτικής του καριέρας. Στη συνέχεια έγινε περιζήτητος ως partner και co-investor,
από άλλες διεθνείς επενδυτικές εταιρείες, κρατικά επενδυτικά ταµεία και διεθνείς τράπεζες,
εξαπλώνοντας παράλληλα τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες στην Αµερική, στην Ευρώπη, στον
Καναδά και στο Μεξικό.

Leader στο χώρο του σε διεθνές επίπεδο, ο κ. Metropoulos χαίρει ιδιαίτερης αναγνωσιµότητας για τη
µοναδική του ικανότητα να αναδιαρθρώνει και να επαναπροσδιορίζει εξαγοραζόµενες εταιρίες οι
οποίες συχνά λειτουργούν ως πλατφόρµες για περαιτέρω εξαγορές και στη συνέχεια είτε προχωρούν
σε εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο, είτε πωλούνται σε µεγάλες επιχειρήσεις - στρατηγικούς
επενδυτές. Προσφέροντας στη κοινωνία υγιείς εταιρίες, ο κ. Metropoulos χαρίζει εργασία και
εξασφαλίζει το µέλλον χιλιάδων οικογενειών.

Ο κ. Μητρόπουλος και η σύζυγός του Marianne, αναπτύσσουν έντονη φιλανθρωπική δράση
υποστηρίζοντας ενεργά και ουσιαστικά πληθώρα φιλανθρωπικών οργανώσεων Ελληνοαµερικανικών
και µη.
Η διεθνής φήµη του κ. Μητρόπουλου καθώς και η Ελληνική του κληρονοµιά δρουν ως καταλύτες στην
προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων στην Ελλάδα και αποτελεί ευχή του η προώθηση και ενθάρρυνση
των αλλαγών στο θέµα της διαφάνειας, της απλοποίησης της γραφειοκρατίας και του νοµικού
συστήµατος καθώς και στη δηµιουργία ενός "διεθνούς προτύπου" αποτίµησης και συνεργασιών
προκειµένου να προσελκύσει το παγκόσµιο κεφάλαιο και να κινήσει την Ελληνική οικονοµία µπροστά.
Σύµφωνα µε τον κ. Μητρόπουλο, «το ταλέντο, οι ηγετικές ικανότητες και δυνατότητες των
διακεκριµένων Ελλήνων επιχειρηµατιών, αποτελούν τόσο για την Ελλάδα, όσο και για όλο το κόσµο,
µία µοναδική και ισχυρή ευκαιρία που µπορεί να µετατρέψει τη χώρα µας σε έναν επιτυχηµένο
συµµέτοχο σε αυτή τη συναρπαστική γενιά της τεχνολογίας, των διεθνών επενδύσεων και τον
µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο. Όλοι έχουµε συµφέρον να βοηθήσουµε την
αγαπηµένη Ελλάδα των προγόνων µας καθώς και να ενθαρρύνουµε το µετασχηµατισµό της σ' αυτή τη
συναρπαστική γενιά των ευκαιριών».

Το «2014 Capital Link CSR Leadership Award» απονεµήθηκε πέρυσι στον κ. John Catsimatidis,
Πρόεδρο & 8ιευθύνοντα Σύµβουλο, Red Apple Group Νέας Υόρκης,

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Capital Link απονέµει στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια του Ετήσιου Capital Link
Invest in Greece Forum, το "Capital Link Leadership Award", το οποίο δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η
οργανισµό για την εξαιρετική συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών
µεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link
Leadership Award για το 2012 είχε απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και bιευθύνοντα
Σύµβουλο της Dow Chemical Company. Το 2013 απονεµήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και
bιευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments ενώ το 2014 Capital Link Leadership Award
απονεµήθηκε στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και bιευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra.
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Ντιν Μητρόπουλος ο ελληνοαµερικάνικος «Μίδας» µιλάει στο «ΕΘΝΟΣ»
Οι Eλληνες είναι εφευρετικοί αλλά όχι ενωµένοι
21/6/2015 1:58:53 µµ

Με προσωπική περιουσία 2,1 δισ. δολάρια έχει πραγµατοποιήσει µέσα σε 37 χρόνια 82
εξαγορές επενδύοντας περισσότερα από 49 δισ. δολάρια.
Ο Ελληνοαµερικανός Ντιν Μητρόπουλος µπορεί να αποτελεί σήµερα έναν από τους
ισχυρότερους παίκτες στην επενδυτική σκακιέρα ο ίδιος όµως, όπως εξοµολογείται στο «Εθνος
της Κυριακής», όταν το 1956 σε ηλικία 10 ετών εγκατέλειπε το χωριό του στην Αρκαδία δεν
µπορούσε να φανταστεί ούτε στο καλύτερο όνειρό του τη µελλοντική πορεία του προς την
κορυφή.
Πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Metropoulos & Company, είναι ένας από τους
µεγαλύτερους σε παγκόσµιο επίπεδο επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων (Private Equity).
Συγκαταλέγεται στη λίστα Forbes 400, µε τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Αµερική και
στους 20 πλουσιότερους Ελληνες του πλανήτη. Είναι ειδικός στο να παίρνει χρεοκοπηµένες
εταιρείες, να τις «νοικοκυρεύει» και να τις οδηγεί ξανά στην επιτυχία, ενώ κατόπιν από την
πώλησή τους πολλαπλασιάζει τα χρήµατα της επένδυσής του.
Τον Μάιο το περιοδικό Forbes τον φιλοξένησε στο εξώφυλλό του. Στο άρθρο παρουσιάζεται ως
ένας ικανότατος επιχειρηµατίας ο οποίος αφού εξαγόρασε την εταιρεία Hostess (η οποία
παράγει και το σνακ Twinkie's) κατάφερε να την κάνει ξανά µια κορυφαία επιχείρηση
αποκοµίζοντας κέρδη ύψους 2 δισ. δολαρίων. Επιπλέον µέχρι το 2014, ο κ. Μητρόπουλος και οι
δύο γιοι του ήταν ιδιοκτήτες της εταιρείας µπίρας Pabst Brewing, την οποία πούλησαν πέρυσι
για 750 εκατ. δολάρια τριπλασιάζοντας το κεφάλαιο της επένδυσής τους.
Αυτήν την εβδοµάδα ο Ντιν Μητρόπουλος έρχεται στην Αθήνα προκειµένου να µιλήσει στις 25
Ιουνίου στο συνέδριο που διοργανώνει η Capital Link στο ξενοδοχείο Hilton µε θέµα,
«Επιχειρηµατικότητα - Καινοτοµία - Κοινωνία». Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα του
απονεµηθεί το βραβείο «2015 Capital Link CSR Leadership Award».
Τα κεντρικά της εταιρείας του βρίσκονται στο Κονέκτικατ. Η φωνή του στην τηλεφωνική γραµµή
ακούγεται ιδιαίτερα δυναµική όπως και η πορεία του. «Αναζητούµε ευκαιρίες σε όλον τον κόσµο.
Ζούµε σε µια παγκόσµια οικονοµία, άλλωστε µόνο µέσα σε αυτό το παγκόσµιο πλαίσιο µπορεί
ένας επιχειρηµατίας να επιτύχει µεγάλα αποτελέσµατα» δηλώνει στο «Εθνος της Κυριακής» ο κ.
Μητρόπουλος.
Πώς επιτυγχάνετε την αναδιάρθρωση των εταιρειών που αγοράζετε;
Ο τρόπος που ενεργούµε στην αναδιάρθρωση είναι εξαιρετικά γρήγορος. Ελαττώνουµε τις
περιττές δαπάνες και στη συνέχεια επενδύουµε στην τεχνολογία, στον αυτοµατισµό, στην
εκπαίδευση των εργαζοµένων και στην αλλαγή της νοοτροπίας τους.
Τι είναι πιο εύκολο: να δηµιουργήσει κάποιος µια επιχείρηση από το µηδέν ή να την
αναβιώσει;
Για µένα είναι πιο εύκολο να πάρω µια µεγάλη εταιρεία και να τη µεταµορφώσω επενδύοντας
στην τεχνολογία, σε νέα προϊόντα και στην καινοτοµία.
Πουλάτε τις εταιρείες αµέσως µόλις επανέλθουν στην κερδοφορία;
Εξαρτάται από τη συγκυρία και τις ευκαιρίες. Αλλες µπορεί να τις πουλήσω αµέσως και
υπάρχουν άλλες που τις έχουµε κρατήσει ακόµα και 10 χρόνια.
Εχετε συνδεθεί ποτέ συναισθηµατικά µε κάποια από τις εταιρείες σας;
∆εν χωράει συναισθηµατισµός. Είµαι περήφανος για όλες τις φίρµες που πέρασαν από τα χέρια
µου. Κάποιες εταιρείες όπως η σαµπάνια Mumm φέρουν µια ιστορία 200 ετών. Tις θαυµάζω,
όµως όταν τελειώσει η δουλειά, πρέπει να προχωρήσω στην πώλησή τους αν παρουσιαστεί η
ευκαιρία. Εχουµε επικεντρωθεί στα τρόφιµα και γενικότερα στα καταναλωτικά προϊόντα και σε
φίρµες όπως Ghirardelli Chocolate Co., Perrier Jouet Champagne, Hostess Brands κ.ά. Εχουµε
πραγµατοποιήσει τις περισσότερες αγοροπωλησίες εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον
χώρο της κατανάλωσης από όλα τα private equities στις ΗΠΑ καθώς και 11 βιοµηχανικές
εξαγορές. Οι γιοι µου, ο Ντάρεν και ο Εβαν, µε έχουν βοηθήσει πολύ γιατί µεταχειρίζονται µε
έξυπνο τρόπο τα social media για να κάνουν µάρκετινγκ στα προϊόντα».
Από την Αρκαδία στη Βοστόνη
Το 1956 σε ηλικία 10 ετών άφησε το χωριό του, Χράνοι Αρκαδίας, αναζητώντας µαζί µε τους
γονείς του, την αδελφή και τον µικρότερο αδελφό του ένα καλύτερο µέλλον στις ΗΠΑ. «Ο
πατέρας µου ήταν ξυλουργός, είχαµε τα χωράφια µας µε ελιές και αµπέλια και στο χωριό
απολαµβάναµε µια ωραία ζωή. Οι γονείς µου όµως ήθελαν να έχουµε περισσότερες ευκαιρίες
στη ζωή µας, έτσι µεταναστεύσαµε στη Βοστόνη. Οι ΗΠΑ είναι ωραία χώρα και δίνουν ευκαιρίες
σε όποιον έχει όρεξη να δουλέψει. Ο πατέρας µου ήταν τότε 50 ετών και εργαζόταν σε 3
δουλειές 16 ώρες την ηµέρα. Η µητέρα µου εργαζόταν σε εργοστάσιο, ενώ εγώ και η αδελφή µου
δουλεύαµε επίσης. ∆εν γνωρίζαµε τη γλώσσα και όταν ήρθε ο πρώτος χειµώνας στη Βοστόνη µε
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το διαπεραστικό κρύο, µας φάνηκε αβάσταχτη η προσαρµογή. Επεσα στα βαθιά και πιστεύω
πως έτσι ήταν καλύτερα γιατί µαθαίνεις να κολυµπάς πιο γρήγορα».
Απέκτησε το πτυχίο και το µεταπτυχιακό του µε υποτροφία σπουδάζοντας στο Babson College
στη Μασαχουσέτη, ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στον χώρο των επιχειρήσεων.
Ξεκίνησε να εργάζεται στην General Telephone & Electric Corporation, τη µεγαλύτερη
ανεξάρτητη τηλεφωνική εταιρεία τότε στις ΗΠΑ. Αρχισε ως διεθνής αναλυτής, ενώ πριν κλείσει τα
30 του χρόνια έγινε ο νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία της εταιρείας. «Εκείνη την περίοδο
άρχισε να ακούγεται µια νέα επαγγελµατική ευκαιρία το private equity, όπου διάφοροι
οικονοµικοί παράγοντες αγόραζαν επιχειρήσεις. Είπα πως τώρα που είµαι νέος πρέπει να βάλω
τις ικανότητές µου και να εργαστώ για µένα. Ετσι ήµουν 32 χρονών όταν αγόρασα την πρώτη
µου εταιρεία. Ηταν µια εταιρεία στον χώρο του τυριού µε πωλήσεις 12 εκατ. δολάρια τον χρόνο.
Μέσα σε 3 χρόνια αγόρασα άλλες 14 εταιρείες στον ίδιο τοµέα και δηµιούργησα τη Stella Foods,
η οποία έκανε 1 δισ. δολάρια πωλήσεις τον χρόνο».
Για ποιο λόγο δεν έχετε επενδύσει ακόµα στην Ελλάδα;
Είχα στείλει πριν από λίγα χρόνια την επενδυτική µου οµάδα µου και παρόλο που η Ελλάδα έχει
µεγάλες ευκαιρίες δυστυχώς δεν µπορείς να προγραµµατίσεις µια µακροχρόνια επένδυση. Ο
κόσµος έχει µεταµορφωθεί από την τεχνολογία, που αποτελεί µια µεγάλη τάση. Η άλλη τάση
είναι τα οικονοµικά, η χρηµατοοικονοµική µηχανική, το ιδιωτικό κεφάλαιο, τα hedge funds, το
κεφάλαιο επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital) και η παραδοσιακή τραπεζική. Ολα
αυτά µεταφέρονται µε µεγάλη ταχύτητα στον πλανήτη. Σήµερα πλέον στο επιχειρείν όλα είναι πιθανά. Το κεφάλαιο όµως έχει ανάγκη, όπου
και να πηγαίνει, να βρίσκεται σε ένα προβλέψιµο οικονοµικό περιβάλλον, µε σταθερότητα στους νόµους και διαφάνεια, χωρίς
γραφειοκρατεία και χωρίς για παράδειγµα κάθε τόσο να αλλάζουν οι νόµοι για τη δόµηση ενός εργοστασίου ή µιας µαρίνας κ.λπ. Αυτό
αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση. ∆υστυχώς όµως στην Ελλάδα όλα αυτά δεν είναι εφικτά. Προκειµένου η χώρα να προσελκύσει
επενδύσεις πρέπει να προβεί σε µεταρρυθµίσεις, να αποκτήσει σταθερότητα στο νοµικό της σύστηµα και να επενδύσει στην τεχνολογία,
την καινοτοµία και κυρίως στη διαφάνεια.
Ποια είναι κατά τη γνώµη σας η µεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα;
Οι Ελληνες είναι εφευρετικοί και µορφωµένοι, υπάρχουν πολλά θετικά. Το 2015 είναι µια κατάλληλη στιγµή για την Ελλάδα, η οποία έχει
εκπληκτικά προϊόντα: λάδι, ελιές, µέλι, γιαούρτι, τυρί... Σήµερα ο κόσµος πιστεύει πως η µεσογειακή διατροφή είναι η καλύτερη. Είναι
µοναδική ευκαιρία να δηµιουργήσουµε οι Ελληνες µια παγκόσµια φίρµα και να εισέλθουµε σε µεγάλες αγορές.
Οι Ελληνες πωλούν το λάδι τους στους Ιταλούς και µετά κάτω από µια ιταλική φίρµα πωλείται ως ιταλικό ελαιόλαδο. Υπάρχουν εκατοντάδες
Ελληνες παραγωγοί για το λάδι τους οποίους πλαισιώνουν εκατοντάδες διανοµείς, υπάρχουν επίσης δεκάδες τυροκοµεία... Θα έπρεπε όλοι
αυτοί να µπουν κάτω από ένα κοινό όνοµα. Αυτό είναι το µυστικό και έπειτα µε σωστό µάρκετινγκ να πουλήσουµε σε όλον τον κόσµο. Αυτό
ξέρω να το κάνω πολύ καλά, αλλά δεν γνωρίζω πως να ενώσω τους Ελληνες. Θα ήθελα να δηµιουργήσω µια τέτοια εταιρεία. Αυτό
προϋποθέτει ένα εργοστάσιο για τη συσκευασία, κόστους 200 εκατ. ευρώ, όµως δεν επιθυµώ να «µπλέξω» µε τα συνδικάτα ή την κάθε νέα
κυβέρνηση που θα θεσπίζει και νέες διατάξεις. Λέω ότι αν είχα πέντε ζωές θα το έκανα...
Φηµολογείται πως σήµερα βρίσκεστε κοντά σε µια επένδυση στην Ελλάδα...
Κοιτάζουµε µια ευκαιρία αλλά ακόµα δεν µπορώ να αποκαλύψω κάτι παραπάνω. Για µένα οι σηµαντικές ευκαιρίες της Ελλάδας είναι τα
εκπληκτικά προϊόντα της και ο τουρισµός. Ισως ο τουρισµός να είναι και η µεγαλύτερη ευκαιρία της. Κάθε µέρος της Ελλάδας είναι ένα
θαύµα. Κοιτάζω το Μαϊάµι Μπιτς που συγκεντρώνει λεφτά από παντού, το Μεξικό, τη Βραζιλία... και σκέφτοµαι πως τα ελληνικά νησιά είναι
ασύγκριτα καλύτερα. Η άλλη ευκαιρία είναι η ναυτιλία.
Ποια τα σχέδιά σας για το µέλλον;.
Θέλω να επικεντρωθώ στην κοινωνική ευθύνη. Το περιβάλλον µολύνεται και ο πληθυσµός µεγαλώνει µε µεγάλη ταχύτητα... Προσπαθώ να
είµαι κοντά σε ανθρώπους όπως ο Μπιλ Γκέιτς, ο Γουόρεν Μπάφετ, ο Κάρλος Σλιµ και άλλους που έχουν επιρροή και µπορούν µιλήσουν
σε κυβερνήσεις ώστε να χτίσουµε ένα καλύτερο µέλλον.
Οσο για το µυστικό της επιτυχίας του: «Τα εφόδια που µου έδωσε η οικογένειά µου. Η αγάπη της µητέρας µου... µια αγάπη που σου
δηµιουργεί την αυτοπεποίθηση να πετύχεις ό,τι θέλεις, ενώ από την άλλη ο πατέρας µου µε δίδαξε να µην απογοητεύοµαι και να επιµένω».
Μάγδα Λιβέρη
magdaliveri@yahoo.gr
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5ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Events

Ηµεροµηνία Έναρξης:

Πέµπτη, 25 Ιουνίου 2015

Ώρα Έναρξης:

12:15

Τοποθεσία:

Hilton Athens Hotel

∆ιεύθυνση:

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα 11528

Κατηγορία:

Συνέδριο

Ηµεροµηνία Λήξης:

Πέµπτη, 25 Ιουνίου 2015

Ώρα Λήξης:

19:30

Το Capital Link CSRinGreece διοργανώνει το 5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης µε θέµα: «Επιχειρηµατικότητα – Καινοτοµία – Κοινωνία» και τη συµµετοχή 100 ΜΚΟ απ' όλη την
Ελλάδα, την Πέµπτη 25 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Hilton.
Σκοπός του φετινού Συνεδρίου είναι η ανάδειξη του τρόπου ενίσχυσης της Ελληνικής Οικονοµίας και
Κοινωνίας µέσω της υποστήριξης της Επιχειρηµατικότητας και της Καινοτοµίας. Ευελπιστεί να προσφέρει
στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό και χρηστικό οδηγό ενίσχυσης
και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης των σηµαντικών επαφών που
µπορούν να συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Οι ενότητες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:
Οι Ελληνικές Εταιρείες Υποστηρίζουν τη Νεανική Επιχχειρηµατικότητα & Καινοτοµία
Στην ενότητα αυτή θα συµµετάσχουν στελέχη µεγάλων Ελληνικών Εταιρειών και θα παρουσιάσουν και θα
συζητήσουν τις θέσεις και απόψεις τους σχετικά µε την Επιχειρηµατικότητα – Καινοτοµία – Κοινωνία στην
Ελλάδα σήµερα.
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Συζήτηση Οµογενών Επιχειρηµατιών-Συµβουλές προς τους Νέους Επιχειρηµατίες Καθοδηγώντας την Επόµενη Γενιά Επιχειρηµατιών
Λαµβάνοντας υπόψη τα εξαιρετικά επιτεύγµατα και την εµπειρία των κκ. John P. Calamos, John
Koudounis, Dennis Mehiel και C. Dean Μetropoulos καθώς και τη δίψα για µάθηση, συµβουλή και
καθοδήγηση που δείχνουν οι νέοι επιχειρηµατίες, θα υπάρξει ειδική ενότητα κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου, µε τίτλο «Καθοδηγώντας την επόµενη Γενιά». Η ενότητα θα ξεκινήσει µε 5λεπτή παρουσίαση
των Ελλήνων Οµογενών Επιχειρηµατιών, στην οποία θα περιγράψουν τα επαγγελµατικά τους βήµατα
µέχρι το σκαλοπάτι της επιτυχίας, τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν καθώς και τον τρόπο που τις
χειρίστηκαν. Θα ακολουθήσει 30λεπτη ενότητα Q&A κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαµερικανοί
επιχειρηµατίες θα απαντήσουν σε ερωτήσεις στελεχών startups καθώς και νέων επιχειρηµατιών. Οι
ερωτήσεις θα επιλεγούν από το Capital Link CSRinGreece ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και το
επίπεδο της συζήτησης η οποία θα είναι συµβουλευτική µε στοιχεία γενικότερης καθοδήγησης των νέων
επιχειρηµατιών.
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης – Οµογενών & Ελλήνων
Επιχειρηµατιών
Κορυφαίο σηµείο του Συνεδρίου αποτελεί η συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα «Putting Greece
Back on the Global Investment Agenda». Στη συγκεκριµένη ενότητα θα παρουσιαστούν οι απόψεις και
θέσεις των παραγόντων που διαµορφώνουν, ενισχύουν και υποστηρίζουν την Ελληνική Οικονοµία και
Κοινωνία. Μια οµάδα από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, επιφανείς επιχειρηµατίες της Ελλάδος και
ιδιαίτερα του εξωτερικού θα παρουσιάσουν τις απόψεις και πρωτοβουλίες τους για το πώς η Ελλάδα
µπορεί να ξαναµπεί στον ορίζοντα των διεθνών επενδυτών.
Συµβάλλοντας στη ∆όµηση του Κόσµου-Επενδύοντας στους Νέους, στην Εκπαίδευση και στην
Επιχειρηµατικότητα
Ο κ. Γιώργος Λογοθέτης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Libra Group, θα
φιλοξενήσει µία συνεδρία Ερωτήσεων και Απαντήσεων γύρω από την επένδυση στους νέους, στην
εκπαίδευση και στην επιχειρηµατικότητα, µε αναφορές στις πρωτοβουλίες ΕΚΕ του Οµίλου παγκοσµίως,
πολλές από τις οποίες επικεντρώνονται στην Ελλάδα και στους Έλληνες της διασποράς,
συµπεριλαµβανοµένων του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας (Hellenic Entrepreneurship Award)
και του Libra Internship Program.
Βράβευση κ. C. Dean Metropoulos
Φέτος το «2015 Capital Link CSR Leadership Award» θα απονεµηθεί στον Έλληνοαµερικανό
επιχειρηµατία κ. C. Dean Μetropoulos. Ο κ. Μetropoulos, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της Metropoulos & Company, είναι ένας αναγνωρισµένος σε παγκόσµιο επίπεδο επενδυτής ιδιωτικών
κεφαλαίων (Private Equity), ο οποίος έχει πραγµατοποιήσει πάνω από 82 εξαγορές κατά τη διάρκεια της
28 ετών επενδυτικής του καριέρας. Στη συνέχεια έγινε περιζήτητος ως partner και co-investor, από άλλες
διεθνείς επενδυτικές εταιρείες, κρατικά επενδυτικά ταµεία και διεθνείς τράπεζες, εξαπλώνοντας
παράλληλα τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες στην Αµερική, στην Ευρώπη, στον Καναδά και στο
Μεξικό.
Παρακαλούµε σηµειώστε πως τηρείται σειρά προτεραιότητας στην εγγραφή των ΜΚΟ λόγω των
περιορισµένων θέσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
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Στον Ελληνοαµερικανό επιχειρηµατία C. Dean
Μetropoulos το φετινό «2015 Capital Link CSR
Leadership Award»
HuffPost Greece | Newsroom
∆ηµοσιεύθηκε: 22/06/2015 2:22 µµ EEST

Ενηµερώθηκε: 22/06/2015 5:21 µµ EEST

Το βραβείο «2015 Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε µία προσωπικότητα ή έναν οργανισµό, για τη συµβολή του στην
κοινωνία, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως. Φέτος θα απονεµηθεί στον Ελληνοαµερικανό
επιχειρηµατία κ. C. Dean Μetropoulos, Πρόεδρο & ∆ιευθύνoντα Σύµβουλο της Metropoulos & Company. Χορηγός επικοινωνίας του 5ου
Ετήσιου Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Επιχειρηµατικότητα – Καινοτοµία – Κοινωνία» είναι και η Huffington Post Greece.
Ο κύριος Μητρόπουλος είναι ένας αναγνωρισµένος σε παγκόσµιο επίπεδο επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων και έχει πραγµατοποιήσει πάνω
από 82 εξαγορές κατά τη διάρκεια της 28 ετών επενδυτικής του καριέρας. Στη συνέχεια, έγινε περιζήτητος ως µέτοχος και επενδυτής, από
άλλες διεθνείς επενδυτικές εταιρείες, κρατικά επενδυτικά ταµεία και διεθνείς τράπεζες, εξαπλώνοντας παράλληλα τις επαγγελµατικές του
δραστηριότητες στην Αµερική, στην Ευρώπη, στον Καναδά και στο Μεξικό.
Ηγέτης στο χώρο του σε διεθνές επίπεδο, χαίρει ιδιαίτερης αναγνωσιµότητας για τη µοναδική του ικανότητα να αναδιαρθρώνει και να
επαναπροσδιορίζει εξαγοραζόµενες εταιρίες οι οποίες συχνά λειτουργούν ως πλατφόρµες για περαιτέρω εξαγορές και στη συνέχεια
είτε προχωρούν σε εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο, είτε πωλούνται σε µεγάλες επιχειρήσεις - στρατηγικούς επενδυτές. Ακόµα,
προσφέροντας στη κοινωνία υγιείς εταιρίες, χαρίζει εργασία και εξασφαλίζει το µέλλον χιλιάδων οικογενειών.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κ. Μητρόπουλος και η σύζυγός του Marianne, αναπτύσσουν έντονη φιλανθρωπική δράση υποστηρίζοντας ενεργά
και ουσιαστικά πληθώρα φιλανθρωπικών οργανώσεων Ελληνοαµερικανικών και µη.
Η διεθνής φήµη του κ. Μητρόπουλου καθώς και η ελληνική του κληρονοµιά δρουν ως καταλύτες στην προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων
στην Ελλάδα και αποτελεί ευχή του η προώθηση και ενθάρρυνση των αλλαγών στο θέµα της διαφάνειας, της απλοποίησης της
γραφειοκρατίας και του νοµικού συστήµατος καθώς και στη δηµιουργία ενός «διεθνούς προτύπου» αποτίµησης και συνεργασιών
προκειµένου να προσελκύσει το παγκόσµιο κεφάλαιο και να κινήσει την Ελληνική οικονοµία µπροστά.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, «το ταλέντο, οι ηγετικές ικανότητες και δυνατότητες των διακεκριµένων Ελλήνων επιχειρηµατιών, αποτελούν
τόσο για την Ελλάδα, όσο και για όλο το κόσµο, µία µοναδική και ισχυρή ευκαιρία που µπορεί να µετατρέψει τη χώρα µας σε έναν
επιτυχηµένο συµµέτοχο σε αυτή τη συναρπαστική γενιά της τεχνολογίας, των διεθνών επενδύσεων και τον µετασχηµατισµό των
επιχειρήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο. Όλοι έχουµε συµφέρον να βοηθήσουµε την αγαπηµένη Ελλάδα των προγόνων µας καθώς και να
ενθαρρύνουµε το µετασχηµατισµό της σ’ αυτή τη συναρπαστική γενιά των ευκαιριών».
Στο σηµείο αυτό να υπενθυµίσουµε ότι το «2014 Capital Link CSR Leadership Award» απονεµήθηκε πέρυσι στον κ. John
Catsimatidis, Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Red Apple Group Νέας Υόρκης.
To 5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Επιχειρηµατικότητα – Καινοτοµία – Κοινωνία» θα λάβει χώρα στο Hilton Hotel
στις 25 Ιουνίου.
Εισηγητές του συνεδρίου θα είναι µεταξύ άλλων η Σοφία Παπαϊωάννου, editorial director της Huffington Post Greece και ο Παύλος
Τσίµας, editor-at-large της Huffington Post Greece.
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Ποια είναι η Capital Link
Ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νίκος Μπορνόζης, είναι ο άνθρωπος που φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες προσωπικότητες των διεθνών
κεφαλαιαγορών στις οποίες προβάλλει τις επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας µας. Με τα επενδυτικά ετήσια Συνέδρια που διοργανώνει καθώς
και µέσα από ιδιωτικές συνοµιλίες και συναντήσεις στρατηγικής σηµασίας µε ηγετικά στελέχη του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα , συµβάλει
πολλαπλώς στη βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό
H Capital Link µε έδρα τη Νέα Υόρκη και γραφεία στο Λονδίνο, στην Αθήνα και το Όσλο, δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στον τοµέα
των Επενδυτικών Σχέσεων και της Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication). Στο τοµέα αυτό, η Capital Link έχει
κερδίσει ηγετική θέση διεθνώς όσον αφορά στη ναυτιλία συνεργαζόµενη µε την πλειοψηφία των ναυτιλιακών εταιριών που είναι εισηγµένες
στα δύο Αµερικανικά Χρηµατιστήρια, και τα Χρηµατιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. Είναι η πιο αναγνωρίσιµη εταιρία Επενδυτικών
Σχέσεων στον συγκεκριµένο τοµέα µε προνοµιακή προσβασιµότητα σε επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες και ΜΜΕ και σε αναγνώριση αυτής
της προσπάθειάς µας, έλαβε κατ επανάληψη τιµητικές διακρίσεις : το 2011 το Greek Shipping Lloyds Awards και επί τρία χρόνια, το 2012,
το 2013 και το 2014 τα βραβεία του Intercontinental Finance Magazine.
Το “Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική συµβολή του στην προώθηση
στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας Το «2014
Capital Link CSR Leadership Award» απονεµήθηκε πέρυσι στον κ. John Catsimatidis, Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, Red Apple Group
Νέας Υόρκης,
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Capital Link απονέµει στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια του Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το “Capital
Link Leadership Award”, το οποίο δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική συµβολή του στην προώθηση στενότερων
επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership
Award για το 2012 είχε απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company. Το 2013
απονεµήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments ενώ το 2014 Capital Link Leadership
Award απονεµήθηκε στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra.

Περισσότερα: ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Start Up Greece Capital Link CSR Leadership Award
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« Στον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία C. Dean Μetropoulos το φετινό 2015... »

Το βραβείο 2015 Capital Link CSR Leadership Award δίνεται ετησίως σε μία προσωπικότητα ή έναν
οργανισμό, για τη συμβολή του στην κοινωνία, στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού
Πολιτισμού παγκοσμίως. Φέτος θα απονεμηθεί στον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία κ. C. Dean
Μetropoulos , Πρόεδρο Διευθύνoντα Σύμβουλο της Metropoulos Company. Χορηγός επικοινωνίας του
5ου Ετήσιου Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία - Κοινωνία
είναι και η Huffington Post Greec...
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onecon.gr - Έκθεση στο πλαίσιο 5ου Ετήσιου Capital Link Συνεδρίου ΕΚΕ http://www.onecon.gr/index.php/ekdiloseis/3635-ekthesi-sto-plaisio-5...

on 23 Ιουνίου 2015. Posted in ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής θα παρουσιάσει εκθεσιακό περίπτερο κατά την διάρκεια του 5ου
Ετήσιου Capital Link Συνεδρίου ΕΚΕ που θα λάβει χώρα στις 25 Ιουνίου 2015 με ώρα έναρξης 12:15, στο
Ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας.
Το Συνέδριο έχει θέμα «Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Κοινωνία» και στοχεύει στην ανάδειξη του
τρόπου ενίσχυσης της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας μέσω της υποστήριξης της
Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας.
Ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηματίες έναν πρακτικό και
χρηστικό οδηγό ενίσχυσης και χρηματοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης των
σημαντικών επαφών που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Η έκθεση θα λάβει χώρα με την συμμετοχή δεκάδων ελληνικών επιχειρήσεων και 100 Οργανώσεων της
Κοινωνίας Πολιτών απ' όλη την Ελλάδα ενώ θα συμπεριλάβει δεκάδες ομιλίες και επισκέπτες και εκτενή
κάλυψη από τα ΜΜΕ.
Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος LEADER στην Περιφερειακή
Ενότητα Μεσσηνίας, με τίτλο «Βιοτουρισμός και Ανάδειξη του Πολιτισμού της Ελιάς στην Μεσσηνιακή
Γη», θα στοχεύσει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων περιοχών παρέμβασης μέσω της βιοτουριστικής
ανάπτυξης (τουριστικής ανάπτυξης βασισμένης στο περιβάλλον και τον πολιτισμό). Μέσα από το έντυπο
και ηλεκτρονικό υλικό που θα μοιραστεί, η Β.Ι.Ο. θα αναδείξει νέες καινοτόμες διαστάσεις ανάπτυξης της
περιφέρειας έχοντας ως επίκεντρο το περιβάλλον και τον πολιτισμό και στα πλαίσια προσέγγισης της
διεθνούς τουριστικής αγοράς.
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Η έκθεση θα αποτελέσει έξοχη ευκαιρία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος και ευκαιρία συνεύρεσης
οικονομικών, επιχειρηματικών, τουριστικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών στελεχών και
φορέων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε την σελίδα.
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Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει παρατηρηθεί σε αρκετούς τομείς στην Ελλάδα, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι συνεχίζει να βιώνει
τη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική κρίση στην πρόσφατη ιστορία της.
H Capital Link με ιστορικό 20 ετών και μοναδική εμπειρία στο χώρο των Επενδυτικών Σχέσεων & Επικοινωνίας καθώς και στη διοργάνωση
υψηλού επιπέδου Επενδυτικών και Ναυτιλιακών συνεδρίων σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, επέκτεινε τις δραστηριότητές της στον
τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με τη δημιουργία του μηχανισμού "Capital Link CSRinGreece" (www.csringreece.gr).
Με όχημα μια νέα αντίληψη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και τη μεγιστοποίηση της προβολής της ώστε να διασφαλιστεί ότι η
επιχειρηματική επιτυχία θα παράγει ακόμη περισσότερη αξία και όφελος για την κοινωνία, φέτος και με αφορμή το 5ο Ετήσιο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τίτλο «Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία - Κοινωνία», το "Capital Link CSRinGreece" θα
παρουσιάσει και θα αναδείξει τους τρόπους ενίσχυσης της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας μέσω της υποστήριξης της
Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας.
Συγκεκριμένα, μέσα από τη νέα του ταυτότητα, ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους αλλά πάνω από όλα στους νέους
επιχειρηματίες και σ' ένα σημαντικό αριθμό Μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, έναν πρακτικό και χρηστικό οδηγό ενίσχυσης
και χρηματοδότησης των προτάσεών τους καθώς και να παρουσιάσει τις σημαντικές επαφές που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την
κατεύθυνση.
Φέτος έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε στα πάνελ του Συνεδρίου σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
με ιδιαίτερη παρουσία στο χώρο των επενδύσεων. Παράλληλα, καλωσορίζουμε πολλές νεοφυείς εταιρίες που συμμετέχουν στο Συνέδριο
αποδεικνύοντας έμπρακτα την αξία και σημασία της υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας.
Η ταυτότητα του "Capital Link CSRinGreece" παραμένει ίδια ως προς την κοινωνική της πλευρά λειτουργώντας πάντα ως «Γέφυρα
επικοινωνίας» μεταξύ επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων που εκπροσωπούν την Ελληνική Κοινωνία, παράγοντας σημαντικά
αποτελέσματά ως προς την κάλυψη αναγκών των ΜΚΟ από τις εταιρείες μέσω της ιστοσελίδας. Ταυτόχρονα, συμπληρώνεται ως προς την
επιχειρηματική της πλευρά, παρουσιάζοντας την γκάμα προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που παρέχονται από εταιρίες, οργανισμούς και
φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού έχοντας ως σκοπό, την υποστήριξη και χρηματοδότηση νέων και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη
διάθεση νέων επιχειρηματιών με καινοτόμες προτάσεις, όπως και στη διάθεση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δυνατότητες ανάπτυξης τόσο
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Τέλος, αποτελεί τιμή και ιδιαίτερη χαρά για εμάς που φέτος θα απονείμουμε το «Capital Link CSR Leadership Award» στον κ. C.
Dean Metropoulos, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Metropoulos & Company, η διεθνής φήμη του οποίου καθώς και
η Ελληνική του κληρονομιά μπορούν να δράσουν ως καταλύτες στην προσέλκυση του παγκόσμιου κεφαλαίου και στην επανεκκίνηση
της Ελληνικής οικονομίας.
Περισσότερα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ καινοτομία επιχειρηματικότητα συνέδριο Capital Link επενδύσεις
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Η εταιρική ευθύνη έχει τις ρίζες της στις αξίες της κοινωνίας, και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά μέσα από τους θεσμούς
της -οικογένεια, σχολεία και πανεπιστήμια, εκκλησία, και κυρίως, τους θεσμούς της κοινωνίας. Οι επιτυχημένες κοινωνίες
προωθούν τη διαφάνεια, την ειλικρίνεια και την ευθύνη για τη συμπεριφορά των πολιτών τους, της κυβέρνησής τους και των επιχειρήσεών
τους. Αυτή η ευθύνη, αλλά και οι νόμοι της κοινωνίας ανταμείβουν και τιμωρούν τα άτομα και τις επιχειρήσεις που δεν
συμμορφώνονται με τις αξίες της κοινωνίας ή της χώρας. Χωρίς αυτή την ευθύνη, το πνεύμα της ιδιοτέλειας, που μπορεί να είναι
μεγάλο κίνητρο, μπορεί να απελευθερωθεί, ειδικά από θέση εξουσίας, να γίνει καταστροφικό, και να θέσει πραγματικά σε κίνδυνο τα αγαθά
και τα συμφέροντα της γενικότερης κοινωνίας.
Συχνά βλέπουμε στις μέρες μας, σ' αυτό τον υπέροχο κόσμο του διαφωτισμού, πολλές χώρες να ζουν ακόμα στο μεσαίωνα, καθώς οι
άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία δεν εκτίθενται στη διαφάνεια και δεν υπέχουν ευθύνη, και έτσι καταπιέζουν και καταπνίγουν τις
ευκαιρίες, την εκπαίδευση και την ελευθερία του επιχειρείν για τους ανθρώπους της κοινωνίας τους.
Είναι αυτοί οι βασικοί οδηγοί: η ευκαιρία, η εκπαίδευση και το επιχειρηματικό πνεύμα, που δημιουργούν και
βελτιστοποιούν τον πλούτο, και τα επιτεύγματα για τα έθνη, τις επιχειρήσεις και τον κόσμο μας. Ευτυχώς, καθώς οι
επιχειρήσεις και οι επενδύσεις λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, επιβάλλουν σε όλα τα έθνη, τα ανώτερα στελέχη και
τα άτομα που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας, ορισμένα προαπαιτούμενα συμμόρφωσης σε συμπεριφορές που είναι αποδεκτές από διεθνή
πρότυπα και κανονισμούς. Δυστυχώς, μόνο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού μας απολαμβάνει και επωφελείται ευρέως μιας «φωτισμένης»
ηγεσίας. Οι πόλεμοι, η απληστία, η ιδιοτέλεια, και η έλλειψη συμπόνοιας για τον συνάνθρωπο συνεχίζουν να στερούν σε
εκατομμύρια συμπολιτών μας την αυτο-έκφραση και το «κυνήγι» της αυτο-ολοκλήρωσης.
Επιπροσθέτως στις κοινωνικο -οικονομικές ευθύνες των πολιτικών και επιχειρηματικών ηγετών, ο κόσμος μας αντιμετωπίζει και μια
σοβαρή παγκόσμια ανησυχία σχετικά με το φυσικό του περιβάλλον, που απαιτεί τη συγκέντρωση των πλούσιων ταλέντων
μας και πηγών μας, και δε μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται δεδομένο. Ο πλανήτης μας παλεύει υπό το βάρος του υπερπληθυσμού
- 1 δισ. άνθρωποι στις αρχές του 1800, 2 δισ. άνθρωποι το 1930, 3 δισ. τη δεκαετία του '60, 7,5 δισ. σήμερα, και 9,5 δισ. μέχρι το 2050. ΚΑΙ,
ζουν πολύ περισσότερο, και καταναλώνουν πολύ περισσότερη ζωική πρωτεΐνη, που με τη σειρά της απαιτεί σημαντικά περισότερους
φυσικούς πόρους. Οι τελευταίοι εξαντλούνται ταχύτατα χωρίς εποπτεία σε παγκόσμιο επίπεδο- η αποψίλωση των δασών, η ερημοποίηση, το
λιώσιμο των πάγων, η σοβαρή εξάντληση των υδάτων και γενικά προμήθειας νερού, και η ταχύτατη διάβρωση παραγωγικής γης, αποτελούν
σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα. Η εκπαίδευση είναι η μόνη μας ελπίδα. Όσο πιο «φωτισμένη» είναι μια κοινωνία, οι άνθρωποί της
και οι ηγέτες της, τόσο πιο σπουδαία διαχείριση φυσικών πόρων, και τόσο πιο αλματώδης θα είναι η ευκαιρία να μεταμορφώσουμε προς το
καλύτερο τις επιχειρήσεις μας, τις κυβερνήσεις μας και τους ανθρώπους μας. Η τεχνολογία και η παγκόσμια απήχηση που έχει, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να βρεθεί κάθε λύση για την επιβίωσή μας μακροπρόθεσμα. Σαν ηγέτες, πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε σε αυτή την
πρόκληση, που εύκολα αγνοεί κανείς.
Είτε είμαστε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, πολιτικοί ηγέτες ή απλώς άτομα, αν προσφέρουμε την εκπαίδευση σε όλους, και τη
διαφάνεια, θα επιτύχουμε στην απόλυτη εκπλήρωση του σκοπού μας, δηλαδή της αυτο-επιτυχίας, αλλά και της επιτυχίας για τους
συμπολίτες μας. Η επιτυχία που μοιράζεται θα φέρει ραγδαία ευτυχία για όλους - που είναι ο απόλυτος σκοπός της ηγεσίας!
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To 5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία - Κοινωνία» θα λάβει χώρα στο Hilton
Hotel στις 25 Ιουνίου.
Εισηγητές του συνεδρίου θα είναι μεταξύ άλλων η Σοφία Παπαϊωάννου, editorial director της Huffington Post Greece και ο
Παύλος Τσίμας, editor-at-large της Huffington Post Greece.
Περισσότερα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ καινοτομία επιχειρηματικότητα συνέδριο Capital Link επενδύσεις
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Mc Kinsey: Η Ελλάδα χρειάζεται 150 δισ. τα επόµενα επτά
χρόνια ή 21 δισ. το χρόνο - Πως θα µειωθεί η ανεργία 50%
Ένα τρισεκατοµµύριο δολάρια…ψάχνουν για
επενδύσεις - Αυτά ειπώθηκαν µεταξύ άλλων στο 5ο
Ετήσιο συνέδριο της Capital Link
Το δρόµο προς την ανάπτυξη µπορεί να βρει η ελληνική
Οικονοµία.
Στα επόµενα επτά χρόνια πρέπει και µπορούν να βρεθούν 150
Medieval Rose Inn δισ. ευρώ.
31,00 €
Η οικονοµία χρειάζεται ετήσιες επενδύσεις ύψους 21 δισ. ευρώ το
Κάντε κράτηση
χρόνο για να πιάσει τον αρχικό στόχο και να ανακτήσει το χαµένο
Booking.com
έδαφος.
Την προσέγγιση αυτή έκανε ο Γιώργος Τσόπελας, Managing
Director της εταιρείας Mc Kinsey& Company µιλώντας στο 5ο
Ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε η Capital Link.
Ο κ. Τσόπελας ανέφερε ότι οι επενδύσεις µπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση κατά 55 δισ ευρώ του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος τα επόµενα χρόνια.
Οι επενδύσεις θα µειώσουν άµεσα στο 50% την ανεργία αφού θα έχουν δηµιουργηθεί από 650.0000 έως
770.000 θέσεις εργασίας.
Ο κ. Γιώργος Τσόπελας ανέλυσε τις πηγές χρηµατοδότησης. Το ΕΣΠΑ µπορεί να συνεισφέρει 35 δισ
ευρώ τα επόµενα χρόνια.
Από 15 έως 20 δισ ευρώ θα προέλθουν από τις ίδιες τις εταιρείες που συµµετέχουν στις επενδύσεις.
Η ελληνική οικονοµία µπορεί να προσελκύσει σχετικά εύκολα τα υπόλοιπα 100 δισ αν η ελληνική
κυβέρνηση υλοποιήσει το 65% των µεταρρυθµίσεων που δεν έχουν κανένα κόστος για κανένα
τουναντίον συµβάλλουν στην αύξηση των εισοδηµάτων.
Οι επενδυτές και οµιλητές του συνεδρίου εστίασαν το ενδιαφέρον τους στην απονοµή της ∆ικαιοσύνης
και στο χρόνο εκδίκασης µιας υπόθεσης µε επιχειρηµατικό και επενδυτικό ενδιαφέρον.
Πρόκειται για µεταρρύθµιση χωρίς κανένα κόστος..
Ο κ. Τσόπελας είπε ως παράδειγµα ότι για την πραγµατοποίηση µιας ιατρικής επένδυσης απαιτείται να
δηλωθεί ο αριθµός κλινών και κυρίως απαιτείται στη µετοχική σύνθεση της νεοσύστατης εταιρείας την
παρουσία γιατρού ως µετόχου διότι αυτό επιβάλει η νοµοθεσία δεκαετιών.
Ο κ. Μιχάλης Μαδιανός Partner της Global Finance αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχει
πραγµατοποιήσει σε ελληνικές εταιρείες όπως είναι εταιρεία Ανδροµέδα που δραστηριοποιείται στον
τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών, σε επιχειρήσεις του τοµέα υγείας του φαρµάκου και σε εταιρείες
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υπηρεσιών.
Ο κ. Μαδιανός ειπε ότι η σωτηρία των επιχειρήσεων θα έρθει από την εξωστρέφειά τους.
Ένα τρισεκατοµµύρια δολάρια … ψάχνουν ευκαιρίες για επενδύσεις
Η Ελλάδα µπορεί να κέρδισε ένα µικρό µέρος των κεφαλαίων που αναζητά ευκαιρίες αν διαγράψει τα
κακώς κείµενα του παρελθόντος.
Αυτό ανέφερε ο κ. Νίκος Σταθόπουλος Managing Partner BC Partners.Πρόσφατα η εταιρεία του
επένδυσε περίπου 500 εκατ. ευρώ στην φαρµακευτική εταιρεία Pharmathen.
Η επιλογή έγινε διότι είχε εξαγωγικό προσανατολισµό, διαθέτει παραγωγική βάση φαρµάκων και συνάµα
είναι και πωλητής.
Η Pharmathen κάνει εξαγωγές σε 80 χώρες και το επόµενο διάστηµα θα είναι έτοιµη να εισέλθει στην
αγορά των ΗΠΑ. Περίπου 3 δισ ευρώ έχει επενδύσει στη ελληνική οικονοµία από το 2010 τόνισε ο κ
Σταθόπουλος , ο οποίος να σηµειωθεί ανέβασε την πήχη των προσδοκιών αν το περιβάλλον γίνει πιο
φιλικό.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο γνωστός µεγάλο επενδυτής κ.John P Calamos.
O ελληνικής καταγωγής επενδυτής τόνισε ότι τα κεφάλαια πηγαίνουν εκεί που νοιώθουν καλά.
Τόνισε ότι οι µικρές επιχειρήσεις µε καινοτοµία µπορούν να εµπνεύσουν και να δηµιουργήσουν κύµα
αισιοδοξίας.
Ο κ. Πέτρος ∆ούκας πρώην υφυπουργός Οικονοµικών και πρόεδρος της Capital Partners S.A.
Ο κ. ∆ούκας ως συντονιστής στο πάνελ µε θέµα «Επενδύοντας στο Ελληνικό Επιχειρείν.
Στο δρόµο της Ανάκαµψης.»
Αναφέρθηκε στα κακώς κείµενα που ταλανίζουν την ελληνική οικονοµία µε αποτέλεσµα να αποµακρύνει
την εκπαιδευµένη νεολαία στο εξωτερικό µε σκοπό την αναζήτηση εργασίας.
Το 5ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link έδωσε βήµα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
Η κα Νέλλη Τζάκου Λαµπροπούλου γενική διευθύντρια λιανικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος, είπε ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και το
ποσοστό αύξησης µπορεί να φθάσει στο 68%.
∆ηλαδή ο αριθµός των εργαζόµενων από 10 µπορεί άµεσα να ανέλθει σε 17 υπαλλήλους.
Η δυναµική των µικροµεσαίων επιχειρήσεων όµως εξαρτάται από την καινοτοµία.
Η κα Λαπροπούλου υποστήριξε ότι πολλά επώνυµα προϊόντα δηµιουργήθηκαν από µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στον τοµέα της βιοµηχανίας τροφίµων στον τοµέα των χηµικών
και του ξενοδοχειακού τοµέα..
Η γενική διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας ανέφερε ότι από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις χάθηκε τζίρος
80 δισ ευρώ από το 2008 µέχρι σήµερα και διαµορφώνεται πλέον στα 80 δισ ευρώ.
Επίσης την ίδια περίοδο τα λουκέτα των επιχειρήσεων έφθασα τα 270.000 ενώ οι αιτήσεις για άνοιγµα
νέων επιχειρήσεων ήταν 170.000.
Το αποτέλεσµα όµως αρνητικό αφού εµφανίζονται λουκέτα για 100.000 επιχειρήσεις.
Το κεφάλαιο χρηµατοδότησης µικρών επιχειρήσεων µε ποσά έως 10.000 ευρώ παρουσίασε η κα
Αναστασία Τσίλογλου Project Manager Action Finance.
Η ανάγκη χρηµατοδότησης στα επίπεδα αυτά είναι µεγάλη από τις µικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται
στο αρχικό στάδιο λειτουργίας τους.
Η κα Τσίλογλου επισήµανε ότι οι τεχνικές συµβουλές είναι εξίσου σηµαντικό κοµµάτι για τη µικροµεσαία
επιχείρηση.
Πρώτη ενηµέρωση: 08:14, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
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«Επιχειρηµατικότητα – Καινοτοµία – Κοινωνία»: 5ο
Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Capital
Link
HuffPost Greece | Newsroom
∆ηµοσιεύθηκε: 26/06/2015 11:12 µµ EEST

Ενηµερώθηκε: 26/06/2015 11:12 µµ EEST

Η Capital Link µε ιστορικό 20 ετών και εµπειρία στο χώρο των Επενδυτικών Σχέσεων & Επικοινωνίας καθώς και στη διοργάνωση υψηλού
επιπέδου Επενδυτικών και Ναυτιλιακών συνεδρίων σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, επέκτεινε τις δραστηριότητές της στον τοµέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε τη δηµιουργία του µηχανισµού «Capital Link CRSinGreece».
Φέτος, µε όχηµα µια νέα αντίληψη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και τη µεγιστοποίηση της προβολής ώστε να διαφαλιστεί ότι η
επιχειρηµατική επιτυχία θα παράγει ακόµη περισσότερη αξία και όφελος για την κοινωνία, και µε αφορµή το 5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης µε τίτλο «Επιχειρηµατικότητα – Καινοτοµία – Κοινωνία» που έλαβε χώρα στις 25 Ιουνίου στο Hilton, το CRSinGreece
παρουσίασε και ανέδειξε τους τρόπους ενίσχυσης της Ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας µέσω της στήριξης της επιχειρηµατικότητας και
της καινοτοµίας.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες, έναν πρακτικό και χρηστικό οδηγό
ενίσχυσης και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης των σηµαντικών επαφών που µπορούν να συµβάλλουν σε
αυτή την κατεύθυνση.
Στο πάνελ του Συνεδρίου συµµετείχαν σηµαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, µε ιδιαίτερη παρουσία στο χώρο των
επενδύσεων. Παράλληλα, η Capital Link καλωσόρισε πολλές νεοφυείς εταιρείες που συµµετείχαν στο Συνέδριο αποδεικνύοντας έµπρακτα
την αξία και τη σηµασία της υποστήριξης της Επιχειρηµατικότητας και της Καινοτοµίας.
Ανάµεσά τους, ο Παύλος Τσίµας, ∆ηµοσιογράφος, Σύµβουλος Έκδοσης της HuffPost Greece που συντόνισε την ενότητα «Ελληνικές
Επιχειρήσεις & Επιχειρηµατικότητα», και η Σοφία Παπαϊωάννου, ∆ιευθύντρια Έκδοσης της HuffPost Greece και παρουσιάστρια της
εκποµπής 360° στο κανάλι Alpha η οποία συντόνισε την ενότητα «Καθοδηγώντας την Επόµενη Γενιά Επιχειρηµατιών».
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι φέτος το «2015 Capital Link CSR Leadership Award» απονεµήθηκε στον Έλληνοαµερικανό επιχειρηµατία. C.
Dean Μetropoulos. Ο κ. Μetropoulos, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Metropoulos & Company, είναι ένας αναγνωρισµένος σε
παγκόσµιο επίπεδο επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων (Private Equity), ο οποίος έχει πραγµατοποιήσει πάνω από 82 εξαγορές κατά τη
διάρκεια της 28 ετών επενδυτικής του καριέρας. Στη συνέχεια έγινε περιζήτητος ως partner και co-investor, από άλλες διεθνείς επενδυτικές
εταιρείες, κρατικά επενδυτικά ταµεία και διεθνείς τράπεζες, εξαπλώνοντας παράλληλα τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες στην
Αµερική, στην Ευρώπη, στον Καναδά και στο Μεξικό.
Περισσότερα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Capital Link συνέδριο επιχειρήσεις επενδύσεις
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Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία
Κοινωνία
ο Ετήσιο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
∆ΙΑ∆ΩΣΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

κ Νίκος Μπορνόζης Πρόεδρος της

οκ

κ Γιώργος Καµίνης δήµαρχος Αθηναίων
Η

µε ιστορικό

ετών και εµπειρία στο χώρο των Επενδυτικών Σχέσεων

Επικοινωνίας καθώς και

στη διοργάνωση υψηλού επιπέδου Επενδυτικών και Ναυτιλιακών συνεδρίων σε Αθήνα Λονδίνο και Νέα Υόρκη
επέκτεινε τις δραστηριότητές της στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε τη δηµιουργία του µηχανισµού

Φέτος µε όχηµα µια νέα αντίληψη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη µεγιστοποίηση της προβολής ώστε να
διαφαλιστεί ότι η επιχειρηµατική επιτυχία θα παράγει ακόµη περισσότερη αξία και όφελος για την κοινωνία και µε
αφορµή το ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε τίτλο Επιχειρηµατικότητα
Κοινωνία που έλαβε χώρα στις

Ιουνίου στο

το

Καινοτοµία

παρουσίασε και ανέδειξε τους τρόπους

ενίσχυσης της Ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας µέσω της στήριξης της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας
Στόχος του Συνεδρίου ήταν να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες έναν πρακτικό
και χρηστικό οδηγό ενίσχυσης και χρηµατοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης των σηµαντικών
επαφών που µπορούν να συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση
Στο πάνελ του Συνεδρίου συµµετείχαν σηµαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό µε ιδιαίτερη
παρουσία στο χώρο των επενδύσεων Παράλληλα η

καλωσόρισε πολλές νεοφυείς εταιρείες που

συµµετείχαν στο Συνέδριο αποδεικνύοντας έµπρακτα την αξία και τη σηµασία της υποστήριξης της
Επιχειρηµατικότητας και της Καινοτοµίας
Ανάµεσά τους ο Παύλος Τσίµας ∆ηµοσιογράφος Σύµβουλος Έκδοσης της
ενότητα Ελληνικές Επιχειρήσεις

που συντόνισε την

Επιχειρηµατικότητα και η Σοφία Παπαϊωάννου ∆ιευθύντρια Έκδοσης της

και παρουσιάστρια της εκποµπής

στο κανάλι

η οποία συντόνισε την ενότητα

Καθοδηγώντας την Επόµενη Γενιά Επιχειρηµατιών
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι φέτος το
Έλληνοαµερικανό επιχειρηµατία
της

απονεµήθηκε στον
Μ

Οκ Μ

Πρόεδρος

∆ιευθύνων Σύµβουλος

είναι ένας αναγνωρισµένος σε παγκόσµιο επίπεδο επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων
ο οποίος έχει πραγµατοποιήσει πάνω από

του καριέρας Στη συνέχεια έγινε περιζήτητος ως

και

εξαγορές κατά τη διάρκεια της

ετών επενδυτικής

από άλλες διεθνείς επενδυτικές εταιρείες

κρατικά επενδυτικά ταµεία και διεθνείς τράπεζες εξαπλώνοντας παράλληλα τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες
στην Αµερική στην Ευρώπη στον Καναδά και στο Μεξικό
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Το Capital Link βράβευσε τον Ντιν Μητρόπουλο
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το βραβείο ηγεσίας
«Capital Link CSR Leadership
Award» που αποδίδει ετησίως
σε κάποια εξέχουσα επιχειρη?ατική προσωπικότητα το ετήσιο συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Capital Link»
δόθηκε φέτος στον Ελληνοα?ερικανό επιχειρη?ατία κ. C.
Dean Μetropoulos.
Ο κ. Μητρόπουλος, πρόεδρος & διευθύνων σύ?βουλος
της Metropoulos & Company, είναι ένας αναγνωρισ?ένος σε
παγκόσ?ιο επίπεδο επενδυτής
ιδιωτικών κεφαλαίων (Private
Equity), ο οποίος έχει πραγ?ατοποιήσει πάνω από 82 εξαγορές κατά τη διάρκεια της 28
ετών επενδυτικής του καριέρας.
Στη συνέχεια, έγινε περιζήτητος ως partner και co-investor,
από άλλες διεθνείς επενδυτικές

εταιρείες, κρατικά επενδυτικά
τα?εία και διεθνείς τράπεζες,
εξαπλώνοντας παράλληλα τις
επαγγελ?ατικές του δραστηριότητες στην Α?ερική, στην Ευρώπη, στον Καναδά και στο Μεξικό.
Ηγέτης στο χώρο του σε διεθνές επίπεδο, ο κ. Μητρόπουλος
χαίρει ιδιαίτερης αναγνωσι?ότητας για τη ?οναδική του ικανότητα να αναδιαρθρώνει και
να επαναπροσδιορίζει εξαγοραζό?ενες εταιρείες οι οποίες συχνά λειτουργούν ως πλατφόρ?ες
για περαιτέρω εξαγορές και στη
συνέχεια, είτε προχωρούν σε εισαγωγή τους στο Χρη?ατιστήριο, είτε πωλούνται σε ?εγάλες
επιχειρήσεις - στρατηγικούς

τρόπουλου, καθώς και η ελληνική του κληρονο?ιά δρουν ως
καταλύτες στην προσέλκυση
εξωτερικών επενδύσεων στην
Ελλάδα και αποτελεί ευχή του
η προώθηση και ενθάρρυνση
των αλλαγών στο θέ?α της διαφάνειας, της απλοποίησης της
γραφειοκρατίας και του νο?ικού συστή?ατος, καθώς και στη
δη?ιουργία ενός «διεθνούς προτύπου» αποτί?ησης και συνεργασιών, προκει?ένου να προσελκύσει το παγκόσ?ιο κεφάλαιο και να κινήσει την ελληνική οικονο?ία ?προστά.
Σύ?φωνα ?ε τον κ. Μητρόπουλο, «το ταλέντο, οι ηγετικές
ικανότητες και δυνατότητες των
διακεκρι?ένων Ελλήνων επιχει-

Στην ανα2νηστική φωτογραφία από το 50ό συνέδριο, από αριστερά: Νίκος Μπορνόζης, Τζον Κουδούνης,
Γιώργος Κα2ίνης, Ντιν Μητρόπουλος, Ντένις Mehiel, Γιώργος Λογοθέτης, Σπύρος Μυλωνάς, Gρ. Λάουρα
Κάλα2ος Νασίρ, Tζον Κάλα2ος και Ολγα Μπορνόζη, αντιπρόεδρος της Capital Link. Παρών και ο
ιδρυτής και πρόεδρος της «Zeus Capital Managers» κ. Στέλιος Ζαβός ( αριστερή φωτογραφία).

Κάτω από
τα 130 δισ.
ευρώ οι
καταθέσεις
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το υπόλοιπο των καταθέσεων
υποχώρησε στα 129,9 δισ. ευρώ
το Μάιο από 133,6 δισ. ευρώ τον
Απρίλιο, σύ?φωνα ?ε τα επίση?α
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που ανακοινώθηκαν χθες.
Τα δεδο?ένα αυτά, ωστόσο, είναι ήδη ξεπερασ?ένα, καθώς οι
εκροές των καταθέσεων εντάθηκαν τον Ιούνιο ?ε την ΕΚΤ να συνεδριάζει πλέον καθη?ερινά για
να λάβει αποφάσεις σχετικά ?ε
τον ELA, που επί της ουσίας αναπληρώνει τα χρή?ατα που φεύγουν από τις τράπεζες, προς αποφυγή οικονο?ικού ατυχή?ατος,
όσο συνεχίζονται οι διαπραγ?ατεύσεις. Για τη χθεσινή συνεδρίαση, ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία επικαλού?ενα πηγές της ΕΚΤ,
ανέφεραν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν αιτήθηκε να αυξηθεί το
όριο του ELA, καθώς η κατάσταση
στο ?έτωπο των καταθέσεων φαίνεται να σταθεροποιείται.
Ο Fitch επεσή?ανε πάντως πως
η χρη?ατοοικονο?ική θέση των
ελληνικών τραπεζών επιδεινώθηκε περαιτέρω το β’ τρί?ηνο του
2015 και περι?ένει πως οι οικονο?ικές καταστάσεις στα τέλη Ιουνίου να δείξουν αρνητικές τάσεις
στην ποιότητα του ενεργητικού,
τη ρευστότητα και τους περισσότερους βασικούς χρη?ατοοικονο?ικούς δείκτες.
Σε επίπεδο χρη?ατοδότησης
και ρευστότητας ο οίκος «βλέπει»
ση?αντική επιδείνωση λόγω των
εκροών καταθέσεων και της απόλυτης εξάρτησης του τραπεζικού
συστή?ατος στον ELA.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε 38 δισ. ευρώ σε εκροές
καταθέσεων ?εταξύ τέλη Νοε?βρίου 2014 και τέλη Μαΐου 2015
και οι αποσύρσεις έχουν κλι?ακωθεί, υπογρά??ιζε ο Fitch, ση?ειώνοντας πως σύ?φωνα ?ε δη?οσιεύ?ατα έφτασαν η?ερήσια
υψηλά της τάξης των 1 δισ. ?ε 2
δισ. ευρώ ορισ?ένες φορές το τελευταίο δεκαπενθή?ερο.
Ο ELA είναι η ?οναδική πηγή
νέας χρη?ατοδότησης για τις τράπεζες. Κίνηση της ΕΚΤ να ακυρώ-

Ο Fitch επεσή&ανε
επιδείνωση
των ελληνικών
τραπεζών
σει ή περιορίσει τη χρήση του θα
?πορούσε να αναγκάσει τις τράπεζες να επιβάλουν περιορισ?ούς
στις αποσύρσεις καταθέσεων. Κάτι
τέτοιο ο οίκος θα το θεωρούσε,
περιορισ?ένη
χρεοκοπία
(restricted default) από τις τράπεζες. Στο ?εταξύ, ανώτατα τραπεζικά στελέχη από την Ελλάδα
?ιλώντας στο «BBC» διαβεβαίωναν
ότι διαθέτουν περισσότερα από
αρκετά ?ετρητά στα καταστή?ατά
τους για να ανταποκριθούν στην
όποια ζήτηση για αναλήψεις θα
?πορούσαν να εκδηλωθούν χθες.
«Εί?αστε εντάξει», ανέφερε
ένας εξ αυτών, ο οποίος ερωτηθείς
για την προσεχή εβδο?άδα εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι θα
υπάρξει συ?φωνία της ελληνικής
κυβέρνησης ?ε τους πιστωτές της.
Σύ?φωνα ?ε το «BBC», η σιγουριά του εν λόγω τραπεζίτη δεν
βασίζεται στον όλο και πιο επιφυλακτικό τόνο των δηλώσεων και
των σχολίων από υπουργούς και
αξιω?ατούχους στις Βρυξέλλες, τόπο των διαπραγ?ατεύσεων. Πηγάζει από την οικονο?ική λογική.
Εάν δεν υπάρξει συ?φωνία, οι συνέπειες για τις ελληνικές τράπεζες
θα είναι κατακλυσ?ιαίες - και οι
αλυσιδωτές επιπτώσεις στην ελληνική οικονο?ία θα είναι ολέθριες.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει
προειδοποιήσει τους τραπεζίτες
ότι η ?η συ?φωνία ση?αίνει την
πιθανή λήξη της έκτακτης παροχής ρευστότητας ή των δανείων
που λα?βάνουν για να καλύψουν
τις αναλήψεις από ανήσυχους
επενδυτές και να χρη?ατοδοτήσουν τα ζωτικής ση?ασίας βραχυπρόθεσ?α δάνεια προς την ελληνική κυβέρνηση. Επο?ένως η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να
επιβάλει ελέγχους στην κίνηση
των κεφαλαίων.

επενδυτές. Προσφέροντας στην
κοινωνία υγιείς εταιρείες, ο κ.
Μητρόπουλος χαρίζει εργασία
και εξασφαλίζει το ?έλλον χιλιάδων οικογενειών.
Παράλληλα, αξίζει να ση?ειωθεί ότι ο κ. Μητρόπουλος και
η σύζυγός του Μάριαν, αναπτύσσουν έντονη φιλανθρωπική δράση υποστηρίζοντας ενεργά και ουσιαστικά πληθώρα φιλανθρωπικών οργανώσεων, ελληνοα?ερικανικών και ?η.
Η διεθνής φή?η του κ. Μη-

ρη?ατιών, αποτελούν τόσο για
την Ελλάδα, όσο και για όλο
τον κόσ?ο, ?ία ?οναδική και
ισχυρή ευκαιρία που ?πορεί να
?ετατρέψει τη χώρα ?ας σε
έναν επιτυχη?ένο συ??έτοχο
σε αυτή τη συναρπαστική γενιά
της τεχνολογίας, των διεθνών
επενδύσεων και τον ?ετασχη?ατισ?ό των επιχειρήσεων σε
παγκόσ?ιο επίπεδο. Ολοι έχου?ε συ?φέρον να βοηθήσου?ε
την αγαπη?ένη Ελλάδα των
προγόνων ?ας καθώς και να εν-

θαρρύνου?ε το ?ετασχη?ατισ?ό της σ’ αυτή τη συναρπαστική γενιά των ευκαιριών».
Να ση?ειωθεί ότι το βραβείο
«Capital Link CSR Leadership
Award» δίνεται ετησίως σε ?ία
προσωπικότητα ή έναν οργανισ?ό, για τη συ?βολή του στην
κοινωνία, στην ανύψωση της
Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισ?ού παγκοσ?ίως.
Πέρυσι, το «2014 Capital
Link CSR Leadership Award»
απονε?ήθηκε στον κ. Τζον Κατσι?ατίδη, πρόεδρο & διευθύνοντα σύ?βουλο, Red Apple
Group Νέας Υόρκης.
Παράλληλα, η «Capital Link»
απονέ?ει στη Νέα Υόρκη στα
πλαίσια του Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece Forum, το
«Capital Link Leadership
Award», το οποίο δίδεται ετησίως σε ένα άτο?ο η οργανισ?ό
για την εξαιρετική συ?βολή του
στην προώθηση στενότερων
επιχειρη?ατικών δεσ?ών ?εταξύ της Ελλάδας και της παγκό-

σ?ιας επιχειρη?ατικής και επενδυτικής κοινότητας.
Για το 2012, το Capital Link
Leadership Award είχε απονε?ηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, πρόεδρο και διευθύνοντα
σύ?βουλο της Dow Chemical
Company. Το 2013 απονε?ήθηκε στον κ. Τζον Κάλα?ο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύ?βουλο
της Calamos Investments, ενώ
το
2014
Capital
Link
Leadership Award απονε?ήθηκε στον κ. Γιώργο Λογοθέτη,
πρόεδρο και διευθύνοντα σύ?βουλο του Ο?ίλου Libra.
Το συνέδριο
Το Capital Link CSRinGreece
διοργάνωσε την Πέ?πτη για 5η
συνεχή χρονιά το Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, «Επιχειρη?ατικότητα Καινοτο?ία - Κοινωνία», σε κεντρικό ξενοδοχείο.
Με ιστορικό 20 ετών στη
διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχη?ένων Επενδυτικών Συνεδρίων,
η Capital Link εγκαινίασε πριν

από 5 χρόνια τη διοργάνωση
?ιας 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, συνδυάζουν ?οναδικές δυνατότητες
πληροφόρησης, τεχνογνωσίας
και δικτύωσης.
Το Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρη?ατίες έναν πρακτικό και χρηστικό οδηγό ενίσχυσης και χρη?ατοδότησης των
προτάσεών τους, καθώς και παρουσίασης των ση?αντικών επαφών που ?πορούν να συ?βάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Οπως δηλώνει και ο τίτλος, σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη του τρόπου ενίσχυσης της
Ελληνικής Οικονο?ίας και Κοινωνίας ?έσω της υποστήριξης
της Επιχειρη?ατικότητας και της
Καινοτο?ίας.

ΤΝΝ

Σκηνή από βίντεο της τυνησιακής τηλεόρασης που δείχνει ένα πτώ2α
καλυ22ένο από την επίθεση που έγινε στην τουριστική ακτή της Σους.
Gεξιά, αστυνο2ικοί ερευνούν την περιοχή κοντά στο εργοστάσιο, όπου
ση2ειώθηκε η επίθεση στη Γκρενό2πλ της Γαλλίας.
ΛΟΡΕΝΤ ΤΣΙΠΡΙΑΝΙ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Πολύνεκρες τρο6οκρατικές επιθέσεις σε τρεις χώρες
Συνέχεια από τη σελίδα 1
τά τη διάρκεια, πιθανόν τζιχαντιστικής, επίθεσης σε βιο?ηχανική
?ονάδα στο Σεν-Κουεντέν-Φαλαβιέ, κοντά στη Λυών. Ο δράστης
της επίθεσης εισήλθε στο εργοστάσιο κρατώντας ισλα?ική ση?αία και πυροδότησε γκαζάκια,
σύ?φωνα ?ε αστυνο?ικές πηγές,
ενώ κοντά στο εργοστάσιο βρέθηκε ένα αποκεφαλισ?ένο πτώ?α.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας,
Φρανσουά Ολάντ, επέστρεψε
α?έσως από τις Βρυξέλλες στο
Παρίσι και συγκάλεσε επείγουσα
συνεδρίαση του Συ?βουλίου
Α?υνας. Παράλληλα, «ά?εση κινητοποίηση» των δυνά?εων
ασφαλείας και «αυξη?ένη επαγρύπνηση» σε όλους τους «ευαίσθητους στόχους» στην περιφέρεια της Λυών, ζήτησε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Μανουέλ
Βαλς.
Την έρευνα για την επίθεση
ανέλαβε η Αντιτρο?οκρατική
Υπηρεσία.
Σύ?φωνα ?ε τον προσωρινό
απολογισ?ό, ένας άνθρωπος

σκοτώθηκε και βρέθηκε αποκεφαλισ?ένος και δύο άλλοι τραυ?ατίστηκαν. Ενας ύποπτος ως
δράστης συνελήφθη και διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε και συνεργός. Ο
συλληφθείς είναι γνωστός στις
υπηρεσίες πληροφοριών. Πρόκειται για τον Γιασίν Σαλχί, γεννη?ένο το 1980, ο οποίος δεν
είχε ποινικό ?ητρώο, ωστόσο φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί κατά το παρελθόν και οι Αρχές είχαν ανοίξει για τον ίδιο φάκελο το 2006, ωστόσο στα?άτησαν να τον παρακολουθούν το
2008.
Ο άνδρας που αποκεφαλίστηκε ήταν διευθυντής εταιρείας ?εταφορών και εργοδότης του συλληφθέντος.
Τον δράστη ακινητοποίησε
πυροσβέστης εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου και
φέρεται τραυ?ατισ?ένος στο κεφάλι. Οι δυνά?εις ασφαλείας
απέκλεισαν το κτιριακό συγκρότη?α της κατοικίας του Σαλχί και
ανέκριναν την σύζυγό του.
«Σύ?φωνα ?ε τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ένα ή περισ-

σότερα άτο?α, που επέβαιναν σε
αυτοκίνητο, εισέβαλαν στο εργοστάσιο. Στη συνέχεια ση?ειώθηκε έκρηξη», δήλωσε πηγή της
έρευνας.
Η ίδια πηγή συ?πλήρωσε πως
ένα κεφάλι καλυ??ένο ?ε εγγραφές στα Αραβικά βρέθηκε στην
περιοχή κρε?ασ?ένο σε συρ?ατόπλεγ?α κοντά στο εργοστάσιο.
Το εργοστάσιο ανήκει στην
«Air Products», εταιρεία παραγωγής βιο?ηχανικού αερίου.
Κουβέιτ
Τουλάχιστον 24 άνθρωποι
σκοτώθηκαν από τη βο?βιστική
επίθεση κα?ικάζι που είχε στόχο
ένα σιιτικό τέ?ενος στην Πόλη
του Κουβέιτ, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε δήλωσή του
που ?εταδόθηκε από το κρατικό
πρακτορείο ειδήσεων «KUNA».
Το υπουργείο ανακοίνωσε
επίσης πως 202 άνθρωποι τραυ?ατίστηκαν κατά την επίθεση, η
οποία είχε στόχο το τζα?ί που
ήταν γε?άτο κόσ?ο για τις προσευχές της Παρασκευής.
Ο πρωθυπουργός του Κουβέιτ, σεΐχης Τζα?πέρ αλ-Μου?πάρακ αλ-Σα?πάχ, δήλωσε ότι

η επίθεση ήταν ?ια απόπειρα να
απειληθεί η εθνική ενότητα της
χώρας.
«Το επεισόδιο έχει στόχο το
εσωτερικό ?ας ?έτωπο, την εθνική ?ας ενότητα», δήλωσε ο
σεΐχης Τζα?πέρ αφού επισκέφθηκε τους τραυ?ατίες στο νοσοκο?είο. «Ο?ως αυτό είναι πολύ
δύσκολο γι’ αυτούς κι ε?είς εί?αστε πολύ πιο δυνατοί», πρόσθεσε.
Την ευθύνη ανέλαβε ?ία τζιχαντιστική σουνιτική οργάνωση
η «Επαρχία της Ναζντ», η οποία
ε?φανίσθηκε πρόσφατα ως ο σαουδαραβικός κλάδος του Ισλα?ικού Κράτους. Οπως αναφέρει
ένας κα?ικάζι, ο Α?πού Σουλεϊ?άν αλ-Μουάχιντ, πραγ?ατοποίησε την επίθεση εναντίον τε?ένους που «διέδιδε τη σιιτική διδασκαλία ?εταξύ του σουνιτικού
πληθυσ?ού».
Τον Μάιο, η «Επαρχία της Ναζντ» είχε αναλάβει την ευθύνη για
δύο φονικές επιθέσεις εναντίον
σιιτών στη Σαουδική Αραβία.
Τυνησία
Τουλάχιστον 27 άνθρωποι,
?εταξύ των οποίων ξένοι, σκο-

τώθηκαν στην επίθεση που
πραγ?ατοποιήθηκε εναντίον ξενοδοχείων στην πόλη Σους, δήλωσε αξιω?ατούχος του τυνησιακού υπουργείου Εσωτερικών.
Λίγο νωρίτερα εκπρόσωπος
του υπουργείου είχε κάνει λόγο
για τουλάχιστον επτά νεκρούς,
διευκρινίζοντας πως η επίθεση
«πραγ?ατοποιήθηκε σε δύο ξενοδοχεία» και πως «η επιχείρηση αυτή τη στιγ?ή συνεχίζεται».
Μια πηγή στις δυνά?εις
ασφαλείας που βρίσκεται επιτόπου δήλωσε πως ένας δράστης
της επίθεσης, που ήταν οπλισ?ένος ?ε «Καλάσνικοφ», κείτεται
νεκρός στο ση?είο που τον σκότωσαν οι αστυνο?ικοί.
Tεν είναι σαφές αν υπήρχαν
και άλλοι δράστες.
Η εθνική τηλεόραση είχε ?εταδώσει προηγου?ένως πως πυροβολισ?οί ση?ειώθηκαν σε παραλία ?προστά από ξενοδοχείο
στην τουριστική ζώνη της Σους,
ενός από τα δη?οφιλέστερα θέρετρα της Τυνησίας που προσελκύει επισκέπτες από την Ευρώπη
και από γειτονικές χώρες της Βόρειας Αφρικής.

Εκκληση Ιεράς Συνόδου προς τους θεσ:ούς να βρεθεί λύση
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα - «ΑΜΠΕ»). Εκκληση στους
επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσ?ών «να επιδείξουν για ακό?η
?ια φορά αυτοσυγκράτηση, κατανόηση και αλληλεγγύη, ώστε
να βρεθεί α?οιβαίως αποδεκτή
λύση στο ελληνικό οικονο?ικό
πρόβλη?α», απευθύνει η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας.
Με επιστολή της στα ?έλη του
Ευρωπαϊκού Συ?βουλίου, στον
πρόεδρο του Ντ. Τουσκ, στον
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στον
πρόεδρο της Ευρωο?άδας, Γερούν Ντάισελ?πλου? και στον
επίτροπο Οικονο?ικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Πιερ Μοσκοβισί,
η Ιερά Σύνοδος εκφράζει την πεποίθηση ότι «αξίζει να γίνει ακό-

?η ?ία προσπάθεια, ώστε να βρεθεί λύση, σύ?φωνη ?ε το ενωσιακό κεκτη?ένο, η οποία παράλληλα θα είναι αναπτυξιακή για την
ελληνική οικονο?ία, λα?βάνοντας ιδιαίτερη πρόνοια και ?έτρα
για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού, που
έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα
την τελευταία πενταετία».
Σε αυτό το πλαίσιο, διατυπώνει την αισιοδοξία της ότι είναι
δυνατόν να βρεθεί ?ια κοινώς
αποδεκτή λύση και σε αυτή την
κατεύθυνση καλεί τους ηγέτες
της Ευρώπης να εργαστούν και
να συ?βάλλουν.
Αναλυτικά, ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδας.
«Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλη-

σίας της Ελλάδος είναι βεβαία ότι
?ε τη φώτιση του Κυρίου η?ών
Ιησού Χριστού είναι δυνατόν να
ευρεθεί η κατάλληλη, κοινώς
αποδεκτή λύση. Προς τούτο καλεί τους Ηγέτες της Ευρώπης να
εργαστούν όλοι τους και να συ?βάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
της Ελλάδος, ?ε υψηλό αίσθη?α
ευθύνης έναντι του δεινοπαθούντος ελληνικού λαού αλλά και
ανησυχίας για το ?έλλον της χώρας ?ας, απηύθυνε έκκληση προς
τους:
α. Εξοχώτατον κ. Donald Tusk,
πρόεδρον του Ευρωπαϊκού Συ?βουλίου και τα ?έλη του Ευρωπαϊκού Συ?βουλίου, τους εξοχωτάτους προέδρους και πρωθυ-

πουργούς των κρατών ?ελών της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
β. Εξοχώτατον κ. Jean-Claude
Juncker, πρόεδρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
γ. Εξοχώτατον κ. Jeroen
Dijsselbloem, πρόεδρον της Ευρωο?άδος και τα ?έλη αυτής και,
δ. Εξοχώτατον κ. Pierre
Moscovici, επίτροπον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ?όδιον διά
οικονο?ικά και δη?οσιονο?ικά
θέ?ατα, διά της οποίας τους καλεί
να επιδείξουν για ακό?η ?ία φορά αυτοσυγκράτηση, κατανόηση
και αλληλεγγύη, ώστε να βρεθεί
α?οιβαίως αποδεκτή λύση στο ελληνικό οικονο?ικό πρόβλη?α.
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
της Ελλάδος, τονίζεται στην επιστολή, είναι πεπεισ?ένη ότι αξίζει

να γίνει ακό?η ?ία προσπάθεια,
ώστε να βρεθεί λύση, σύ?φωνη
?ε το ενωσιακό κεκτη?ένο, η
οποία παράλληλα θα είναι αναπτυξιακή για την ελληνική οικονο?ία, λα?βάνοντας ιδιαίτερη
πρόνοια και ?έτρα για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του
ελληνικού λαού, που έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα την τελευταία πενταετία.
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
της Ελλάδος είναι βεβαία ότι ?ε
τη φώτιση του Κυρίου η?ών Ιησού Χριστού είναι δυνατόν να ευρεθεί η κατάλληλη, κοινώς αποδεκτή λύση.
Προς τούτο καλεί τους ηγέτες
της Ευρώπης να εργαστούν όλοι
τους και να συ?βάλουν προς την
κατεύθυνση αυτή».
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Σε αδιέξοδο )έχρι την τελευταία στιγ)ή
Η Μέρκελ καλεί
Τσίπρα να δεχτεί
την πρόταση

Oχι Τσίπρα
σε πρόταση
για παράταση

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Κάλεσ*α στον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να
αποδεχθεί τη «γενναιόδωρη»
προσφορά των Θεσ*ών, απηύθυνε η καγκελάριος Αγγελα
Μέρκελ, *ιλώντας στους δη*οσιογράφους *ετά το πέρας της
Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.
«Κάνα*ε ένα βή*α προς την
Ελλάδα» δήλωσε η κ. Μέρκελ,
για να καταλήξει: «Τώρα εξαρτάται από την ελληνική πλευρά
να κάνει ένα αντίστοιχο βή*α».
Η κ. Μέρκελ επανέλαβε ότι
η συνεδρίαση του Eurogroup
που θα γίνει το απόγευ*α του
Σαββάτου είναι αποφασιστικής
ση*ασίας, ενώ σε ερώτηση για
το αν είναι περισσότερο αισιόδοξη *ετά τη συνάντηση που είχε *ε τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι
«δεν είναι η ώρα να *ιλήσου*ε
τώρα για συναισθή*ατα. Ολα τα
*έρη επιθυ*ού*ε να φτάσου*ε
στη λύση».
Σε ερώτηση για το αν υπάρχει «σχέδιο Β» για την Ελλάδα,
αν δεν υπάρξει αποτέλεσ*α στο
Eurogroup του Σαββάτου, η Καγκελάριος απάντησε *ονολεκτικά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η ελληνική κυβέρνηση
απέρριψε την πρόταση των θεσ*ών για παράταση του υφιστά*ενου ελληνικού προγρά**ατος
*ε χρη*ατοδοτική κάλυψη περίπου 15,5 δισ. ευρώ.
Ο Ελληνας Πρωθυπουργός,
επιστρέφοντας χθες από τις Βρυξέλλες, συγκάλεσε εκτάκτως για
το βράδυ το Κυβερνητικό Συ*βούλιο προκει*ένου να χαραχθεί η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ελληνική πλευρά
στο ση*ερινό κρίσι*ο, όσο και
αποφασιστικό Eurogroup (περισσότερες πληροφορίες σε διπλανό θέ*α).
Στο *εταξύ, *ε ένα non paper η κυβέρνηση εξηγεί γιατί
απορρίπτει την πρόταση των θεσ*ών για παράταση του υφιστά*ενου προγρά**ατος που λήγει
στις 30 του *ηνός, *ε παράλληλα χρη*ατοδότηση.
Οπως αναφέρεται:
1. Η πρόταση των θεσ*ών
προς την ελληνική κυβέρνηση
ήταν να νο*οθετηθούν ά*εσα
βαθειά υφεσιακά *έτρα τα
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ΓΚΙΡΤ ΒΑΝΤΕΝ ΒΙΖΓΚΑΕΡΤ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πριν αναχωρήσει από τις
Βρυξέλλες απευθύνθηκε στα αγγλικά στους δηEοσιογράφους,

υπογραEEίζοντας ότι η Ευρώπη δεν Eπορεί να παραβιάζει
τις αρχές της, προβαίνοντας σε εκβιασEούς.

Πολύνεκρες τρο)οκρατικές επιθέσεις σε τρεις χώρες
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Τρο*οκράτες επιτέθηκαν, την Παρασκευή, σε Γαλλία,
Τυνησία και Κουβέιτ αφήνοντας
πίσω τους δεκάδες νεκρούς και
*εγάλο προβλη*ατισ*ό για την
εξάπλωση της επιρροής των τζιχαντιστών, όπως έγραψε η εφη*ερίδα «New York Times».
Ειδικότερα, στη Γαλλία οι
τρο*οκράτες επιτέθηκαν σε ένα
εργοστάσιο χη*ικών, α*ερικανικών συ*φερόντων, κοντά Λυών,
αφού πρώτα αποκεφάλισαν ένα
άτο*ο και προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να ανατινάξουν το εργοστάσιο.
Στην Τυνησία, ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ένα παραθαλάσσιο
θέρετρο στη Σους, σκοτώνοντας
27 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον

ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

ΤραυEατισEένος άνδρας αEέσως Eετά την έκρηξη στο Σαντέκ
ΤζαEί στο Κουβέιτ την ώρα της πρωινής προσευχής.

ένας από τους ενόπλους σκοτώθηκε από τις δυνά*εις ασφαλείας.
Τέλος, το Ισλα*ικό Κράτος
ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σε ένα από τα
*εγαλύτερα σιιτικά τζα*ιά της
πόλης του Κουβέιτ, το πρωινό
της προσευχής, χθες. Τουλάχιστον 24 οι νεκροί και δεκάδες
οι τραυ*ατίες.
Mεν υπήρξε ά*εση ένδειξη
ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν συνδυασ*ένες. Αλλά ση*ειώθηκαν
σε σχεδόν ταυτόση*ο χρόνο, λίγες η*έρες *ετά που το Ισλα*ικό
Κράτος, γνωστό και ως ISIS είχε
καλέσει για επιθέσεις στη διάρκεια του *ουσουλ*ανικού ιερού
*ήνα του Ρα*αζανιού.
«Μοιάζει *ε προσπάθεια να

ξεκινήσει και να σπείρει κύ*α
επιθέσεων κατά *ήκος τριών
ηπείρων, κατά το πρότυπο των
συγχρονισ*ένων πολλαπλών
επιθέσεων της ‘Αλ Κάιντα’ στο
παρελθόν», δήλωσε ο Μπρους
Ρίντελ, πρώην αξιω*ατούχους
της CIA και ειδικός της Αντιτρο*οκρατίας στο Brookings Institution στην Ουάσιγκτον.
«Η επίθεση στο Κουβέιτ είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνη, επειδή είναι η πρώτη του ISIS στο Περσικό Κόλπο», ανέφερε ο κ. Ρίντελ σε ένα email, σύ*φωνα *ε
τη «NYT».
Αναλυτικότερα:
Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε
και πολλοί τραυ*ατίστηκαν καΣυνέχεια στη σελίδα 10
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καιώ*ατα της κοινότητας των
ο*οφυλόφιλων.
Την ίδια ώρα, *άλιστα, σύ*φωνα *ε τις έρευνες κοινής γνώ*ης, οι περισσότεροι Α*ερικανοί
πλέον εγκρίνουν τους γά*ους
ανθρώπων του ιδίου φύλου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ο*πά*α, επεσή*ανε στο
«twitter» του: «Σή*ερα έγινε ένα
*εγάλο βή*α στην πορεία *ας
για την ισότητα. Ζευγάρια ο*οφυλόφιλων και λεσβιών πλέον
έχουν το δικαίω*α να παντρεύονται, όπως ο κάθε άλλος.
Η αγάπη κερδίζει».
Ο δικαστής Κένεντι, ανέφερε
πως τα ζευγάρια ο*οφυλόφιλων
και λεσβιών, έχουν το θε*ελιώδες δικαίω*α να παντρεύονται.
«Κα*ία ένωση δεν είναι πιο
βαθιά από το γά*ο, καθώς ενσαρκώνει τα ύψιστα ιδανικά της
αγάπης, της πίστης, της αφοσίωσης, της θυσίας και της οικογέΣυνέχεια στη σελίδα 13

που αυτός δη*ιουργούσε, σύ*φωνα *ε τα έγγραφα του δικαστηρίου και ένα άτο*ο *ε γνώση
των δηλώσεων του φύλακα.
Ο κ. Πάλ*ερ εργαζόταν στη
φυλακή αυτή από το 1987. Είπε
στους ερευνητές πως βοήθησε
τον Ρίτσαρντ Ματ να ταχυδρο*ήσει έναν από τους πίνακές

!ιαβάστε ολόκληρο το
«Κύριο Αρθρο» στη σελίδα 2

2ωρεά στο
σχολείο Αγ.
2η8ητρίου
Του !ηEήτρη Τσάκα
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Το ετήσιο συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από το «Capital Link» βράβευσε φέτος
τον γνωστό επιχειρηEατία κ. Ντιν Μητρόπουλο (κέντρο) που διακρίνεται ανάEεσα στον
πρόεδρο του Capital Link Νίκο Μπορνόζη, (αριστερά) και τον δήEαρχο Αθηναίων Γιώργο
ΚαEίνη, ο οποίος επέδωσε το βραβείο (πληροφορίες στη σελίδα 10).

Οπως επιση*αίνει η «New
York Times», ο Τζιν Πάλ*ερ, ο
σωφρονιστικός υπάλληλος, παραδέχθηκε πως πέρασε ένα κατσαβίδι και έναν κόφτη στη φυλακή. Επίσης ότι έκανε άλλες
χάρες στον έναν έγκλειστο, τον
Ρίτσαρντ Ματ, σε αντάλλαγ*α
για πίνακες και άλλες ζωγραφιές

Μυωπία

Μυωπία είναι *ια αδυνα*ία
της όρασης. Βλέπου*ε κοντά αλλά δεν *πορού*ε να δού*ε *ακριά. Η *υωπία στην παθολογι-

του, που απεικόνιζε τον Τόνι Σοπράνο, σε *ία γυναίκα στη Φλόριδα, η οποία τον πούλησε στο
«eBay» για 2.000 δολάρια, ση*είωσε η πηγή της «ΝΥΤ».
Η σαγήνη των πινάκων του
Ρίτσαρντ Ματ είναι η τελευταία

Το Capital Link βράβευσε τον Ντιν Μητρόπουλο

Tαλέντο στα καλλιτεχνικά είχε ο ένας δραπέτης
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οι Αρχές πιστεύουν πως εκτός των άλλων
ικανοτήτων που είχαν οι δραπέτες από την φυλακή υψίστης
ασφαλείας στη Βόρεια Νέα Υόρκη, στις αρχές του *ήνα, βοήθησε ιδιαίτερα και το «ταλέντο»
του ενός από αυτούς στα καλλιτεχνικά.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Νέα *εγάλη δωρεά στο Λύκειο του Αγίου Mη*ητρίου Αστόριας, το *οναδικό
Η*ερήσιο Ελληνοα*ερικανικό
Λύκειο σε όλη την επικράτεια
των ΗΠΑ. Η δωρεά αυτή προήρθε από τον διακεκρι*ένο ορθοπεδικό γιατρό Mρ. Απόστολο
Τα*πάκη, ο οποίος δώρισε στη
*νή*η της συζύγου του Βιργινίας το επαγγελ*ατικό κτίριο
«Wantagh Professional Building»
στο Γουάντο του Λονγκ Αϊλαντ.
Το κτίριο βρίσκεται σε πολύ
καλή γειτονιά και σε απόσταση
αναπνοής από την Ελληνορθόδοξη κοινότητα της Αγίας Μαρκέλλας στο Γουάντο. Είναι γωνιακό και στη δεξιά πλευρά που
είναι παρακεί*ενη *ε άλλο ε*πορικό ακίνητο έχει και δεύτερο
όροφο. Η αξία του βάσει της
πρόσφατης εκτί*ησης ανέρχεται
στις $700.000 και επειδή περιέχει δέκα περίπου ενοικιαζό*ενα
γραφεία θα αποτελέσει πηγή
σταθερού εισοδή*ατος για το
σχολείο.
Ο δωρητής αυτές τις η*έρες
βρίσκεται στην Αθήνα και περι*ένει τις κόρες του να πάνε όλοι
*αζί στη Μεσσηνία για διακοπές
και εξέπληξε τον συνάδελφό *ας
Αρη Παπαδόπουλο *ε τη σε*νότητά του.
Απαντώντας σε ερώτησή του
για τη δωρεά, ο Mρ. Τα*πάκης
επεσή*ανε: «Εγώ έβγαλα τα λεφτά *ου στην Αστόρια και έπρεπε κάτι να δώσω πίσω στην Κοινότητα. Ετσι, εδώ και έναν χρόνο υποσχέθηκα να δωρίσω το
κτίριο στη *νή*η της γυναίκας
*ου, Βιργίνιας. Ωστόσο, καθυστέρησε η δωρεά για έναν περίπου χρόνο *έχρι να επιλυθεί κάποιο θέ*α κληρονο*ιάς. Μόλις
το ξεκαθάρισα το δώρισα ούτως
ώστε να *πορεί το Σχολείο να

Iστορική απόφαση για
τους ο:οφυλόφιλους
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το Ανώτατο Mικαστήριο σε *ία ιστορική απόφαση ανακοίνωσε πως το Σύνταγ*α των ΗΠΑ εγγυάται το δικαίω*α στο γά*ο ανθρώπων του
ιδίου φύλου σε όλη τη χώρα.
Ο δικαστής, Αντονι Μ. Κένεντι, έγραψε την απόφαση της
πλειοψηφίας που ήταν 5 έναντι
4. Μαζί του υπέρ, τάχθηκαν οι
τέσσερις πιο φιλελεύθεροι δικαστές.
Ως αποκορύφω*α δεκαετιών
νο*ικών δια*αχών και ακτιβιστικών ενεργειών, η απόφαση του
Ανωτάτου Mικαστηρίου αποτελεί
*ία ση*αντική νίκη για τα δι-
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ΚΕΣΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΕΣΟ
ΥΓΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχική ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
στην Επιχειρηµατικότητα στη Καινοτοµία στη Κοινωνική
Εταιρική Ευθύνη έγινε στο ο Ετήσιο Συνέδριο
της
συµµετείχε και το
ΚΕΣΟ

στην Επιχειρηµατικότητα στη
Καινοτοµία στη Κοινωνική Εταιρική
Ευθύνη έγινε στο ο Ετήσιο Συνέδριο
της
συµµετείχε και το
ΚΕΣΟ
∆ηµοσιεύτηκε στις

σε ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Επιχειρηµατικότητα η Καινοτοµία η Κοινωνία στην Ελλάδα σήµερα ήταν το θέµα που
απασχόλησε το ο συνέδριο του
της
στις
Ιουνίου στο
όπου ανέδειξε τους τρόπους ενίσχυσης της Ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας µέσω της
στήριξης της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης
Φέτος µε όχηµα µια νέα αντίληψη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη µεγιστοποίηση της
προβολής έγινε προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η επιχειρηµατική επιτυχία ώστε να παραχθεί
ακόµη περισσότερη αξία και όφελος για την κοινωνία

7/7/2015 5:32 µµ

Focus στην Επιχειρηµατικότητα – στη Καινοτοµία & στη Κοινωνική Ε...

2 of 6

http://www.kesoiaa.gr/επιχειρηµατικότητα-καινοτοµια-capital-link/

Στόχος του Συνεδρίου ήταν να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους
επιχειρηµατίες έναν πρακτικό και χρηστικό οδηγό ενίσχυσης και χρηµατοδότησης των
προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης των σηµαντικών επαφών που µπορούν να
συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση
Στο πάνελ του Συνεδρίου συµµετείχαν σηµαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το
εξωτερικό Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία προσωπικοτήτων από τον χώρο των επενδύσεων όπου
ανέδειξαν τη σηµασία την υποστήριξη της Επιχειρηµατικότητας και της Καινοτοµίας αλλά και
συντονιστές δηµοσιογράφοι
Ανάµεσά τους ο Παύλος Τσίµας ∆ηµοσιογράφος Σύµβουλος Έκδοσης της
που συντόνισε την ενότητα Ελληνικές Επιχειρήσεις Επιχειρηµατικότητα και η Σοφία
Παπαϊωάννου ∆ιευθύντρια Έκδοσης της
και παρουσιάστρια της εκποµπής
στο κανάλι
η οποία συντόνισε την ενότητα Καθοδηγώντας την Επόµενη Γενιά
Επιχειρηµατιών
Φέτος το
επιχειρηµατία
ιδιωτικών κεφαλαίων
κατά τη διάρκεια της

απονεµήθηκε στον Έλληνοαµερικανό
Οκ Μ
Πρόεδρο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
Είναι ένας αναγνωρισµένος σε παγκόσµιο επίπεδο επενδυτής
ο οποίος έχει πραγµατοποιήσει πάνω από
εξαγορές
ετών επενδυτικής του καριέρας

Μ

Τέλος στο προθάλαµο του συνεδρίου συµµετείχαν περισσότερες από
ασχολούνται µε θέµατα της κοινωνίας

ΜΚΟ και φορείς που
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5ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéï ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò ôçò Capital Link
CSRinGreece «Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá - Êáéíïôïìßá - Êïéíùíßá»
Ð

ñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ðÝìðôï ÓõíÝäñéï ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò ôçò Capital Link
CSRinGreece ìå èÝìá: «Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá - Êáéíïôïìßá - Êïéíùíßá», óå ìéá äýóêïëç óõãêõñßá ãéá ôçí
ÅëëÜäá, ôçí ÐÝìðôç 25 Éïõíßïõ 2015.
Óêïðüò ôïõ Óõíåäñßïõ öÝôïò Þôáí ç áíÜäåéîç ôïõ ôñüðïõ åíßó÷õóçò ôçò ÅëëçíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Êïéíùíßáò ìÝóù ôçò õðïóôÞñéîçò ôçò Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ôçò Êáéíïôïìßáò êáé ðñïóÝöåñå óôïõò ÓõíÝäñïõò -êáé
éäéáßôåñá óôïõò íÝïõò åðé÷åéñçìáôßåò- Ýíáí ðñáêôéêü êáé ÷ñçóôéêü ïäçãü åíßó÷õóçò êáé ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí
ðñïôÜóåþí ôïõò, êáèþò êáé ðáñïõóßáóçò ôùí óçìáíôéêþí åðáöþí ðïõ ìðïñïýí íá óõìâÜëëïõí óå áõôÞ ôçí
êáôåýèõíóç.
Ïé äýï üøåéò ôïõ Óõíåäñßïõ: åðé÷åéñçìáôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ.
Áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ðëåõñÜ, ôï ÓõíÝäñéï ðáñïõóßáóå ôçí ãêÜìá ðñïãñáììÜôùí êáé ðñùôïâïõëéþí
ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü åôáéñßåò, ïñãáíéóìïýò êáé öïñåßò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõ åîùôåñéêïý, Ý÷ïíôáò ùò óêïðü ôçí
õðïóôÞñéîç êáé ÷ñçìáôïäüôçóç íÝùí êáé ìéêñïìåóáßùí åôáéñéþí, ìåãÜëïò áñéèìüò ôùí ïðïßùí óõììåôåß÷å ôüóï ìå ôç öõóéêÞ ôïõò ðáñïõóßá, üóï êáé ìå åñùôÞóåéò ðñïò ôïõò ïìéëçôÝò êÜíïíôáò Ýíáí åîáéñåôéêü åðïéêïäïìçôéêü äéÜëïãï.
Áðü ôçí êïéíùíéêÞ ðëåõñÜ, ôï ÓõíÝäñéï Ýäùóå ôç äõíáôüôçôá óå ðÜíù áðü 100 ÌÊÏ áðü üëç ôçí ÅëëÜäá
íá ðáñïõóéÜóïõí ôï Ýñãï, ôéò äñáóôçñéüôçôåò êáé ôéò ðñùôïâïõëßåò ôïõò ìå ôï äéêü ôïõò åíçìåñùôéêü õëéêü óôï
åõñý êïéíü.
Óôï óýíôïìï ÷áéñåôéóìü ôïõ ï Íéêüëáïò Ìðïñíüæçò, Ðñüåäñïò ôçò Capital Link Inc., ôüíéóå ôá åîÞò: ÐáñÜ
ôç óçìáíôéêÞ ðñüïäï ðïõ Ý÷åé ðáñáôçñçèåß óå áñêåôïýò ôïìåßò óôçí ÅëëÜäá, ïöåßëïõìå íá óçìåéþóïõìå üôé
óõíå÷ßæåé íá âéþíåé ôç ìåãáëýôåñç ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ êñßóç óôçí ðñüóöáôç éóôïñßá ôçò. Ìå ü÷çìá ìéá
íÝá áíôßëçøç ãéá ôçí ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç, êáé ôç ìåãéóôïðïßçóç ôçò ðñïâïëÞò ôçò þóôå íá äéáóöáëéóôåß üôé ç åðé÷åéñçìáôéêÞ åðéôõ÷ßá èá ðáñÜãåé áêüìç ðåñéóóüôåñç áîßá êáé üöåëïò ãéá ôçí êïéíùíßá, öÝôïò ôï
5ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéï ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò ðáñïõóßáóå êáé áíÝäåéîå ôïõò ôñüðïõò åíßó÷õóçò ôçò ÅëëçíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Êïéíùíßáò ìÝóù ôçò õðïóôÞñéîçò ôçò Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ôçò Êáéíïôïìßáò. Åßìáóôå éäéáßôåñá åõôõ÷åßò ãéá ôçí ðáñïõóßá óçìáíôéêþí ðñïóùðéêïôÞôùí áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü, ìå éäéáßôåñç ðáñïõóßá óôï ÷þñï ôùí åðåíäýóåùí. ÐáñÜëëçëá, ôç óõììåôï÷Þ ôùí íåïöõþí åôáéñåéþí ïé ïðïßåò áðïäåéêíýïõí Ýìðñáêôá ôçí áîßá êáé óçìáóßá ôçò õðïóôÞñéîçò ôçò Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ôçò Êáéíïôïìßáò».
ÂÑÁÂÅÕÓÇ« 2015 Capital Link CSR Leadership Award»
ÖÝôïò ôï « 2015 Capital Link CSR Leadership Award» áðïíåìÞèçêå áðü ôï ÄÞìáñ÷ï Áèçíáßùí, Ãéþñãï
Êáìßíç, óôïí C. Dean Ìetropoulos, Ðñüåäñï & Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò Metropoulos & Company.
Ï ê. Metropoulos, ï ïðïßïò Þôáí êáé ï Êåíôñéêüò ÏìéëçôÞò ôïõ Óõíåäñßïõ, áðçýèõíå Ýíá èåñìü êáé åìøõ÷ùôéêü ëüãï, äåß÷íïíôáò ôçí åìðéóôïóýíç ôïõ ãéá ôçí åíÝñãåéá êáé ôçí åõñçìáôéêüôçôá ôùí ÅëëÞíùí þóôå íá
îåðåñÜóïõí ôéò áíôéîïüôçôåò ôçò êñßóçò. ×áñáêôçñéóôéêÜ, åßðå üôé ç ÅëëÜäá èá ìðïñïýóå íá ãßíåé ôï «ÌáúÜìé» üëçò ôçò Åõñþðçò, åíþ ôüíéóå üôé «ôï ôáëÝíôï, ïé çãåôéêÝò éêáíüôçôåò êáé äõíáôüôçôåò ôùí äéáêåêñéìÝíùí
ÅëëÞíùí åðé÷åéñçìáôéþí, áðïôåëïýí ôüóï ãéá ôçí ÅëëÜäá , üóï êáé ãéá üëï ôïí êüóìï, ìßá ìïíáäéêÞ êáé éó÷õñÞ åõêáéñßá ðïõ ìðïñåß íá ìåôáôñÝøåé ôç ÷þñá ìáò óå Ýíáí åðéôõ÷çìÝíï óõììÝôï÷ï óå áõôÞ ôç óõíáñðáóôéêÞ
ãåíéÜ ôçò ôå÷íïëïãßáò, ôùí äéåèíþí åðåíäýóåùí êáé ôïí ìåôáó÷çìáôéóìü ôùí åðé÷åéñÞóåùí óå ðáãêüóìéï åðßðåäï. Ïëïé Ý÷ïõìå óõìöÝñïí íá âïçèÞóïõìå ôçí áãáðçìÝíç ÅëëÜäá ôùí ðñïãüíùí ìáò, êáèþò åíèáññýíïõìå ôï ìåôáó÷çìáôéóìü ôçò ó’ áõôÞ ôç óõíáñðáóôéêÞ ãåíéÜ ôùí åõêáéñéþí». Óôç óõíÝ÷åéá áðÜíôçóå óå äéÜöïñåò åñùôÞóåéò ôïõ êïéíïý.
ÈÅÌÁÔÉÊÅÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÅÉÓ & ÐÁÍÅË ÓÕÆÇÔÇÓÅÙÍ
Ï ê. Jimmy Áèáíáóüðïõëïò, ÅðéêåöáëÞò ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò ôïõ Ïìßëïõ Libra & Ðñüåäñïò
ôïõ Åëëçíéêïý Âñáâåßïõ Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, óôçí ïìéëßá ôïõ ìå ôßôëï «Äçìéïõñãþíôáò áíôßêôõðï ìÝóù ôçò
ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò» åðéêåíôñþèçêå óôï óçìáíôéêü ñüëï êáé óôçí Ýíôïíç åðßäñáóç ôçò ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò êáé ðåñéÝãñáøå ôéò 7 + 1 äñÜóåéò ðïõ Ý÷ïõí áíáëçöèåß áðü ôïí Ïìéëï Libra ãéá ôï üöåëïò ôçò
êïéíùíßáò óôï óýíïëü ôçò, áëëÜ êáé ãéá ôçí ðáñï÷Þ åõêáéñéþí óå ÷áñéóìáôéêïýò íÝïõò áíèñþðïõò. Ðéï óõãêåêñéìÝíá áíáöÝñèçêå:
* Óôï Éíóôéôïýôï Seleni, ôï ïðïßï óôï÷åýåé óôçí áíôéìåôþðéóç èåìÜôùí ðïõ áöïñïýí ôçí øõ÷éêÞ õãåßá ôùí
ãõíáéêþí óå ü,ôé áöïñÜ ôçí áíáðáñáãùãÞ êáé ôç ìçôñüôçôá,
* Óôçí ðñùôïâïõëßá Johns Hopkins University School of Medicine Visiting Scientist-Libra Initiative, ç ïðïßá
÷ñçìáôïäïôåß åñåõíçôéêÝò ó÷Ýóåéò ìåôáîý åëëçíéêþí ðáíåðéóôçìßùí êáé âéïúáôñéêþí éäñõìÜôùí êáé ôçò ðåñßöçìçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò Johns Hopkins,
* Óôï ðñüãñáììá ðñáêôéêÞò Üóêçóçò ôïõ Libra Group, ôï ïðïßï ðñïóöÝñåé åôçóßùò ðïëýôéìç åðáããåëìáôéêÞ åìðåéñßá óå 100 öïéôçôÝò,
* Óôï Éíóéôïýôï McCain ðïõ ëåéôïõñãåß óáí èåñìïêïéôßäá ôùí çãåôþí ôçò åðüìåíçò ãåíéÜò,
* Óôï Grace Foundation ðïõ õðïóôçñßæåé Þäç ìåôáîý Üëëùí ôï ×áôæçêõñéÜêåéï Éäñõìá êáé ôï Éíóôéôïýôï
Prolepsis,
* Óôï ðñüãñáììá õðïôñïöéþí ôïõ Libra Group ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí ôçò ÁÓÏÅÅ,
* Óôç óýíïäï The Concordia Summit, ç ïðïßá óôï÷åýåé óôçí ðñïþèçóç êáé ïéêïäüìçóç óõíåñãáóéþí ìåôáîý ôïõ äçìüóéïõ êáé ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá,
* Óôï Åëëçíéêü Âñáâåßï Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò ðïõ áðü ôï 2012 Ý÷åé Þäç ÷ïñçãçèåß óå 11 åðé÷åéñçìáôßåò,
ïé ïðïßïé áðÝêôçóáí ðñüóâáóç óå ÷ñçìáôïäüôçóç, Ýëáâáí êáèïäÞãçóç áðü ôïí Ïìéëï Libra, êáèþò êáé õðïóôÞñéîç óå åîåéäéêåõìÝíåò åðé÷åéñçìáôéêÝò ëåéôïõñãßåò (ð.÷. óå õðçñåóßåò äéïßêçóçò áíèñùðßíùí ðüñùí, IT,
ëïãéóôéêÞò, êëð).
Ï ê. Áèáíáóüðïõëïò ïëïêëÞñùóå ôçí ïìéëßá ôïõ, åêöñÜæïíôáò ôçí Üðïøç üôé õðÜñ÷ïõí äýï ôñüðïé ãéá íá
áíôéìåôùðßóåé êáíåßò ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç: Ìðïñåß åßôå íá äéáìáñôýñåôáé êáé íá êáôçãïñåß ôïõò Üëëïõò ãéá
ôá üóá óõìâáßíïõí Þ ìðïñåß íá áðïöáóßóåé íá êÜíåé êÜôé ãé’ áõôü êáé íá åñãáóôåß óêëçñÜ ãéá íá ðåôý÷åé!
ÓôÞñéîç & Ðñïþèçóç ôçò Êáéíïôïìßáò ôùí ÌÌÅ & Íåïöõþí Åðé÷åéñÞóåùí
ÓõíôïíéóôÞò: Êùíóôáíôßíïò ÌðïãäÜíïò, ÄçìïóéïãñÜöïò, ÓÊÁÉ TV
ÓõíïìéëçôÝò:
* Áíáóôáóßá Ôóßëïãëïõ, Project Manager, Action Finance Initiative
* ×Üñçò Ìáêñõíéþôçò, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò, Endeavor Greece
* Åðáìåéíþíäáò ÖáñìÜêçò, Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò, Äßêôõï Solidarity Now óôçí ÅëëÜäá.
Ôï ðñþôï ðÜíåë, ìå óõíôïíéóôÞ ôï äçìïóéïãñÜöï ôïõ ÓÊÁÚ, Êùíóôáíôßíï ÌðïãäÜíï, óõæÞôçóå ôïõò ìç÷áíéóìïýò ãéá ôçí õðïóôÞñéîç êáé ôçí ðñïþèçóç ôçò êáéíïôïìßáò óôéò ìéêñïìåóáßåò êáé ôéò íåïöõåßò åðé÷åéñÞóåéò.
Ðéï óõãêåêñéìÝíá:
Ç Áíáóôáóßá Ôóßëïãëïõ åðåóÞìáíå ôá ðëåïíåêôÞìáôá ôùí ìéêñïðéóôþóåùí ùò ìç÷áíéóìïý ÷ñçìáôïäüôçóçò ìÝ÷ñé 10.000 åõñþ ãéá íÝïõò êáé õöéóôÜìåíïõò åðé÷åéñçìáôßåò, üðùò åßíáé ç ðáñï÷Þ åíüò ìÝóïõ ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí ñåõóôüôçôáò, ìå ðáñÜëëçëç êáèïäÞãçóç êáé åêðáßäåõóç ðñéí êáé ìåôÜ ôç ÷ñçìáôïäüôçóç, ç ðñüóâáóç óå êåöÜëáéá ãéá ôéò ðéï åõÜëùôåò êïéíùíéêÝò ïìÜäåò, ç êÜëõøç ôùí ÷ñçìáôïäïôéêþí áíáãêþí ôçò óõíôñéðôéêÞò ðëåéïøçößáò ôùí åðé÷åéñÞóåùí - óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí åêåßíùí ðïõ åéäéêåýïíôáé
óôçí êáéíïôïìßá êáé óôéò åîáãùãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò - Ý÷ïíôáò óõã÷ñüíùò ðïëý ÷áìçëÜ ðïóïóôÜ áèÝôçóçò õðï÷ñåþóåùí. Ç êá Ôóßëïãëïõ ðåñéÝãñáøå óõíïðôéêÜ ôç äñÜóç ôçò Action Finance Initiative (AFI) óôçí ÅëëÜäá, ôïíßæïíôáò ôç óõíåñãáóßá ôïõ ïñãáíéóìïý ìå Ýíá åõñý öÜóìá äçìüóéùí êáé éäéùôéêþí öïñÝùí êáé áíáöÝñèçêå óôïõò ôñÝ÷ïíôåò óôü÷ïõò ôïõ ïñãáíéóìïý ãéá ôç äçìéïõñãßá èÝóåùí åñãáóßáò.
Ï ×Üñçò Ìáêñõíéþôçò áó÷ïëÞèçêå ìå ôï èÝìá ôçò áíÜãêçò äçìéïõñãßáò èÝóåùí áðáó÷üëçóçò óôçí ÅëëÜäá êáé ðáñáôÞñçóå üôé ï ìÝóïò Åëëçíáò åðé÷åéñçìáôßáò ðáñáìÝíåé óõãêåíôñùìÝíïò êõñßùò ôïí ôïìÝá ôçò åóôßáóçò, ìå ðåñéïñéóìÝíåò äõíáôüôçôåò áíÜðôõîçò êáé åðÝêôáóçò óôï åîùôåñéêü. ÄÞëùóå üôé ç áíÜðôõîç ôùí
ÌÌÅ åßíáé ï ðéï ãñÞãïñïò ôñüðïò ãéá ôç äçìéïõñãßá íÝùí èÝóåùí åñãáóßáò óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ, ùóôüóï,
áõôü ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß ìüíï ìÝóá áðü ôçí éêáíüôçôá ôùí ÌÌÅ íá áðïêôÞóïõí ðñüóâáóç óå îÝíåò áãïñÝò,
êåöÜëáéï, áíèñþðéíï äõíáìéêü êáé äßêôõá. ×ñåéÜæåôáé ÷ñüíïò ãéá íá äéáìïñöùèåß ìéá åîùóôñåöÞò åôáéñéêÞ
êïõëôïýñá üðïõ ïé åðé÷åéñçìáôßåò åðéäéþêïõí ôç óõíåñãáóßá, ü÷é ìüíï ôçí Üóêçóç ôùí áôïìéêþí ôïõò óõìöåñüíôùí. Ï Ìáêñõíéþôçò áíáöÝñèçêå óõíïðôéêÜ óôç äñáóôçñéüôçôá ôçò Endeavor óôçí ÅëëÜäá êáé õðïãñÜììéóå ôï ãåãïíüò üôé óõíÞèùò ïé ôá÷ýôåñá áíáðôõóóüìåíåò åôáéñåßåò åßíáé êáé áõôÝò ðïõ áðáéôïýí ôç ëéãüôåñç
ïéêïíïìéêÞ õðïóôÞñéîç.
Ï Åðáìåéíþíäáò ÖáñìÜêçò ôüíéóå ôçí áíÜãêç ãéá ìéá áðü êÜôù ðñïò ôá ðÜíù ðñïóÝããéóç êáé áíÜðôõîç
óõíåñãáôéêÞò íïïôñïðßáò. Éó÷õñßóôçêå üôé ï ìüíïò ôñüðïò ãéá íá åðéôåõ÷èåß Ýíáò ôÝôïéïò óôü÷ïò åßíáé ìÝóù
ôçò âåëôßùóçò ôçò ðïéüôçôáò ôçò åêðáßäåõóçò. ÁíáöÝñèçêå óõãêåêñéìÝíá óôïí ïñãáíéóìü Solidarity Now - Ýíá
óõíå÷þò áõîáíüìåíï äßêôõï áíèñþðùí êáé ïñãáíéóìþí - êáé ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôïõ óôçí ÅëëÜäá. Ç ïñãÜíùóç, äéáèÝôïíôáò äýï êÝíôñá Ýíá óôçí ÁèÞíá êáé Ýíá óôç Èåóóáëïíßêç, ðáñÝ÷åé Ýíá åõñý öÜóìá õðçñåóéþí,
üðùò åßíáé âïÞèåéá óå Üôïìá åõðáèþí ïìÜäùí ãéá íá âñïõí áðáó÷üëçóç. ÊáôÝëçîå üôé ï ðéï áðïôåëåóìáôéêüò ôñüðïò ãéá ôç âåëôßùóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò óôçí ÅëëÜäá åßíáé íá áëëÜîåé ç äïìÞ ôïõ éó÷ýïíôïò ðëáéóßïõ åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé áíÝöåñå åéäéêÜ ðñïãñÜììáôá ðïõ áðåõèýíïíôáé óå Åëëçíåò ðïõ æïõí óôï åîùôåñéêü.
Íåïöõåßò Åðé÷åéñÞóåéò Ðáñáäåßãìáôá Åðéôõ÷ßáò
ÓõíôïíéóôÞò: Jimmy Áèáíáóüðïõëïò, ÅðéêåöáëÞò ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò, Ïìéëïò Libra Group &
Ðñüåäñïò Åëëçíéêïý Âñáâåßïõ Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò
ÓõíïìéëçôÝò:
* ÓùêñÜôçò Ðëïýóáò, ÉäñõôÞò, PARNASSE Á.Å.
* ÅõÜããåëïò ÐáððÜò, ÉäñõôÞò, RTsafe P.C.
* Ãéþñãïò ÔåñéæÜêçò, ÉäñõôÞò, Stella Mare
* ÔÜêçò Óïëùìüò, Founding Partner, First Athens S.A.

Ôï äåýôåñï ðÜíåë, ìå óõíôïíéóôÞ ôïí Ôæßìç Áèáíáóüðïõëï, ðáñïõóßáóå ðåñéðôþóåéò ðåôõ÷çìÝíùí íåïöõþí åôáéñéþí óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ.
Ï ÔÜêçò Óïëùìüò áíáöÝñèçêå óôçí åðåíäõôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôçò First Athens, óôá ðëáßóéá ÷ñçìáôïäüôçóçò ìÝóù ôùí ðñïãñáììÜôùí JEREMIE. Å÷ïõí Þäç åðåíäýóåé óå Ýîé íåïöõåßò åðé÷åéñÞóåéò êáé åßíáé Ýôïéìïé íá åðåíäýóïõí óå Üëëåò ôÝóóåñéò. Ãéá ôïí êï Óïëùìü, õðÜñ÷ïõí ÷áñéóìáôéêïß åðé÷åéñçìáôßåò óôçí ÅëëÜäá, ïé ïðïßïé êáôáöÝñíïõí íá åõäïêéìïýí óå Ýíá õöåóéáêü ðåñéâÜëëïí êáé õðïóôÞñéîå üôé åîáêïëïõèåß íá õðÜñ÷åé ìéá áãïñÜ óôçí ÅëëÜäá, ðïõ óõíôçñåßôáé áðü åíåñãïýò óõììåôÝ÷ïíôåò. Ðñüóèåóå ðùò ïé ðåôõ÷çìÝíåò
åðé÷åéñçìáôéêÝò éóôïñßåò åßíáé ó÷åäüí êáèçìåñéíü öáéíüìåíï. Ï ê. Óïëùìüò Ýêëåéóå ìå ôçí åðéôõ÷çìÝíç éóôïñßá ôçò íåïóýóôáôçò åôáéñåßáò Travelplanet24.
Ï Ãéþñãïò ÔåñéæÜêçò ðáñïõóßáóå ôçí åðéôõ÷çìÝíç ðåñßðôùóç ôçò äéêÞò ôïõ åðé÷åßñçóçò, Stella Mare, ç ïðïßá ðáñÜãåé êáéíïôüìá ðñïúüíôá óôç èáëÜóóéá âéïìç÷áíßá ôñïößìùí. Ï ê. ÔåñéæÜêçò ï ïðïßïò êÝñäéóå ôï Åëëçíéêü Âñáâåßï Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò (2013), åîÝöñáóå ôçí Üðïøç üôé ôï êëåéäß ôçò åðéôõ÷ßáò ãéá ôïõò Åëëçíåò åðé÷åéñçìáôßåò Ýãêåéôáé óôçí ðïéïôéêÞ åðåîåñãáóßá ðñþôùí õëþí ðïõ Ýôóé êé áëëéþò õðÜñ÷ïõí óôçí ÅëëÜäá ãéá ôçí ðáñáãùãÞ ðñïúüíôùí õøçëÞò ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò - ùò åê ôïýôïõ, óõíéóôÜ åðÝíäõóç óå åîïðëéóìü êïñõöáßáò ðïéüôçôáò. Ï ê ÔåñéæÜêçò áíáöÝñèçêå åí óõíôïìßá óôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí óÞìåñá ïé Åëëçíåò åðé÷åéñçìáôßåò, üðùò ç Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò, ç Ýëëåéøç åìðéóôïóýíçò áðü ôïõò îÝíïõò, êáé
Ýëëåéøç õðïóôÞñéîçò áðü ôï Åëëçíéêü ÊñÜôïò. Åêëåéóå áíáöåñüìåíïò óôïõò ìåëëïíôéêïýò öéëüäïîïõò óôü÷ïõò ðïõ Ý÷åé èÝóåé ãéá ôçí åôáéñåßá ôïõ.
Ï ÓùêñÜôçò Ðëïýóóáò åîÞãçóå ôçí Ýííïéá ôïõ OpenCircle, ìéáò ðëáôöüñìáò óõììåôï÷éêþí åðåíäýóåùí
ìå äéá÷åéñßóôñéá ôçí Parnasse Á.Å., ç ïðïßá äñáóôçñéïðïéåßôáé óÞìåñá óôïõò ôïìåßò ôùí ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí
óõìâïõëåõôéêþí õðçñåóéþí, êáèþò êáé ôçò áíÜðôõîçò ëïãéóìéêþí ãéá åðåíäýóåéò. Ç OpenCircle, óõãêåíôñþíïíôáò êåöÜëáéá ìÝóù equity crowd funding åíþíåé ôïõò åðåíäõôÝò êáé ôïõò åðé÷åéñçìáôßåò ðñéí, êáôÜ ôç
äéÜñêåéá êáé ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò äéáäéêáóßáò óõãêÝíôñùóçò êåöáëáßùí, åðéôñÝðïíôáò Ýôóé ìéá áðïôåëåóìáôéêÞ äéáäéêáóßá åðé÷åéñçìáôéêïý ó÷åäéáóìïý (ðáñÝ÷ïíôáé áêüìá õðçñåóßåò üðùò Coaching êáé
Mentoring). Ç åôáéñåßá åöáñìüæåé ìéá ìåèïäïëïãßá 40 óçìåßùí ãéá ôçí åðéëïãÞ êáôÜëëçëùí åðåíäýóåùí ãéá
ôçí ðëáôöüñìá ôçò. ÔÝëïò, ï ê. Ðëïýóóáò õðïóôÞñéîå ôï ãåãïíüò üôé ëýóç óôçí êñßóç ìðïñåß íá âñåèåß ìüíï ìÝóá áðü ìåìïíùìÝíåò ðñùôïâïõëßåò êáé ôï ìéêñï-ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí.
Ï ÅõÜããåëïò ÐáððÜò ôüíéóå ôç óçìáóßá êáé ôç äéáóýíäåóç ìåôáîý ôçò Ýñåõíáò, ôçò êáéíïôïìßáò êáé ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò. ÅðéðëÝïí, äÞëùóå üôé óôïõò áêáäçìáúêïýò ðñÝðåé íá äïèïýí êßíçôñá ãéá ôçí áíÜëçøç åðé÷åéñçìáôéêþí ðñùôïâïõëéþí, üðùò óõìâáßíåé óå ÷þñåò ôïõ åîùôåñéêïý, åíþ ç áðïêôçèåßóá ãíþóç èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ìå ôç óåéñÜ ôçò áíôßêôõðï óôçí êïéíùíßá. Ï ê. ÐáððÜò åßíáé óôçí åõ÷Üñéóôç èÝóç íá óõììåôÝ÷åé óå
ìéá åôáéñåßá, ç ïðïßá ùöåëåß ôçí êïéíùíßá, äéáóöáëßæïíôáò ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá êáé ôçí áóöÜëåéá ôùí
áóèåíþí óôïí ôïìÝá ôçò ïãêïëïãéêÞò áêôéíïèåñáðåßáò, åíþ ôáõôü÷ñïíá Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá äçìéïõñãÞóåé
ðëïýôï. ÔÝëïò, áíáöÝñèçêå óôïí óçìáíôéêü ñüëï ôùí óõíåñãéþí.
ÅëëçíéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò & Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá
ÓõíôïíéóôÞò: Ðáýëïò Ôóßìáò, ÄçìïóéïãñÜöïò, Óýìâïõëïò Ýêäïóçò, Huff Post (Editor-at-large)
ÓõíïìéëçôÝò:
* Ãéüëá ÂáóÜêç, ÓõíåñãÜôçò ÅÊÅ, ÄÅÐÁ
* ÎÝíéá Êïýñôïãëïõ, Founder & Managing Partner, Focus Bari A.E. êáé Co-founder, e-satisfaction
* ÑÜíéá ÓïõëÜêç, Äéåõèýíôñéá ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò Ïìßëïõ ÅëëçíéêÜ ÐåôñÝëáéá
* Ãéþñãïò Ôóáðñïýíçò, ÄéåõèõíôÞò Åôáéñéêþí Ó÷Ýóåùí, WIND ÅëëÜò
* ÍÝëëç ÔæÜêïõ-Ëáìðñïðïýëïõ, ÃåíéêÞ Äéåõèýíôñéá ËéáíéêÞò ÔñáðåæéêÞò, ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò
Ï äçìïóéïãñÜöïò, Ðáýëïò Ôóßìáò, ðáñïõóßáóå ôï ðÜíåë, åðéóçìáßíïíôáò ôçí áäõíáìßá ôïõ Åëëçíéêïý
ÊñÜôïõò - ëüãù Ýëëåéøçò ôçò áðáñáßôçôçò õðïäïìÞò - íá õðïóôçñßîåé ôçí åîùóôñåöÞ, äõíáìéêÞ êáé ìïñöùìÝíç íåïëáßá ôïõ.
Ç Ãéüëá ÂáóóÜêç áíáöÝñèçêå óôçí áõîáíüìåíç óçìáóßá ôçò âéþóéìçò áíÜðôõîçò óôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá, êáé õðïóôÞñéîå üôé ïé ßäéïé ðõëþíåò óôÞñéîçò, äçëáäÞ ç ïéêïíïìßá, ç êïéíùíßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôçí ÅÊÅ, éó÷ýïõí óôçí ïõóßá êáé ãéá ôç âéùóéìüôçôá/áíáíåùóéìüôçôá. Åíßó÷õóå ôçí ÜðïøÞ ôçò ìå óõãêåêñéìÝíá ðáñáäåßãìáôá åðé÷åéñçìáôéêþí åöáñìïãþí, ðïõ åßíáé óýìöùíá ìå ôïõò Óôü÷ïõò Âéþóéìçò ÁíÜðôõîçò ôçò Å.Å. êáé ôïõ ÏÇÅ.
Ç ÎÝíéá Êïýñôïãëïõ ôüíéóå üôé ôï ðéï ðïëýôéìï êåöÜëáéï ãéá ìéá åôáéñåßá åßíáé ôï áíèñþðéíï äõíáìéêü
ôçò êáé Ýäùóå éäéáßôåñç Ýìöáóç ôï ñüëï ôçò çãåôéêÞò/éäñõôéêÞò ïìÜäáò - éäáíéêÜ 2-3 áôüìùí ìå óõìðëçñùìáôéêÝò äåîéüôçôåò - óôçí áíÜëçøç ðåôõ÷çìÝíùí åðé÷åéñçìáôéêþí äñÜóåùí. ÌÜëéóôá, ðáñïìïßáóå ìéá åðé÷åéñçìáôéêÞ ïìÜäá ìå ìéá ôæáæ ìðÜíôá, ôá ìÝëç ôçò ïðïßáò ðáßæïõí ôüóï ùò óýíïëï, áëëÜ êáé ùò óïëßóôåò, áðåõèõíüìåíïé óå äéáöïñåôéêü êïéíü óå êÜèå ôïõò ðáñÜóôáóç. ÔÝëïò, õðïãñÜììéóå ïñéóìÝíá ÷áñáêôçñéóôéêÜ óçìáíôéêÜ ãéá Ýíáí åðé÷åéñçìáôßá, üðùò ç áõôïðåðïßèçóç, ïé áîßåò êáé áñ÷Ýò, ôï ðÜèïò, ïé êáôÜëëçëïé óõíåñãÜôåò,
ï éóïññïðçìÝíïò ôñüðïò æùÞò, ç éêáíüôçôá ãéá ìÜèçóç êáé ç èÝëçóç ãéá óõíå÷Þ åîÝëéîç.
Ç ÑÜíéá ÓïõëÜêç êáôÝëçîå óå êÜðïéá ãåíéêÜ óõìðåñÜóìáôá âáóéóìÝíá óôï ìåôáâáëëüìåíï ôïðßï ôçò åëëçíéêÞò áãïñÜò: åðáßíåóå ôï óôáäéáêü äéá÷ùñéóìü ôçò Ýííïéáò ôçò öéëáíèñùðßáò áðü ôçí ÅÊÅ. ÁíáöÝñèçêå,
åðßóçò, èåôéêÜ óôçí áýîçóç ôçò óõììåôï÷Þò áêáäçìáúêþí óôïí ôïìÝá ôùí åðé÷åéñÞóåùí, êáèþò êáé ãéá ôçí óõíå÷üìåíá áõîáíüìåíç ôÜóç ôùí íÝùí áíèñþðùí íá áó÷ïëçèïýí ìå ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá (áí êáé ü÷é ðÜíôá áðü åðéëïãÞ ôïõò). Ðñüôåéíå üôé ïé åôáéñåßåò èá ðñÝðåé íá ðáñÝ÷ïõí õðïóôÞñéîç óôïõò íÝïõò áíèñþðïõò,
ìÝóù ðñïãñáììÜôùí ãéá ðñáêôéêÞ Üóêçóç, mentoring êáé õðïôñïößåò.
Ï Ãéþñãïò Ôóáðñïýíçò áíáöÝñèçêå óôï ñüëï ôçò åôáéñéêÞò çèéêÞò - ç ïðïßá ïñßæåôáé ùò «åíôéìüôçôá, áêåñáéüôçôá êáé åéëéêñßíåéá, áíåîáñôÞôùò êüóôïõò» - ãéá ôçí ðåôõ÷çìÝíç áíÜðôõîç ôùí åðé÷åéñÞóåùí. ÊáôÜ óõíÝðåéá, áíÝðôõîå Ýíá ðëáßóéï ôåóóÜñùí äéáóôÜóåùí, ôï ïðïßï ðåñéëáìâÜíåé i) ôçí åôáéñéêÞ êïõëôïýñá, ðïõ
ðñÝðåé íá õðïóôçñßæåôáé áðü üëá ôá åíäéáöåñüìåíá ìÝñç ôçò åôáéñåßáò, ii) ôï êßíçôñï, þóôå íá åíèáññýíåôáé
ç åðéèõìçôÞ óõìðåñéöïñÜ ìÝóù åíüò êáôÜëëçëïõ óõóôÞìáôïò áîéïëüãçóçò êáé áìïéâþí, iii) ôçí åõêáéñßá, ìå
ôå÷íéêÝò üðùò ç äéá÷åßñçóç êéíäýíùí êáé ï åóùôåñéêüò Ýëåã÷ïò, åëá÷éóôïðïéþíôáò ôéò ðéèáíüôçôåò ãéá áíÞèéêç óõìðåñéöïñÜ, êáé iv) ôéò åðéëïãÝò, ìå ôçí õðïóôÞñéîç áðü ôçí åôáéñåßá ôùí åñãáæïìÝíùí, ïé ïðïßïé êÜíïõí
ôï «óùóôü». Óôï óýíïëï, áíáãíþñéóå ôç äõóêïëßá ôïõ íá åßóáé çèéêüò (óå áíôßèåóç ìå ôï íá åßóáé áðëþò íïìïôáãÞò), áëëÜ ôåêìçñßùóå ìå ðáñáäåßãìáôá ôï ðþò ôá ïöÝëç ìéáò ôÝôïéáò åðéëïãÞò õðåñâáßíïõí êáôÜ ðïëý ôï
êüóôïò ôçò.
Åðåíäýïíôáò óôï Åëëçíéêü Åðé÷åéñåßí - Óôï äñüìï ôçò ÁíÜêáìøçò
ÓõíôïíéóôÞò: ÐÝôñïò Äïýêáò, Ðñüåäñïò, Capital Partners S.A., Ðñþçí Õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí êáé
Ðñþçí Õöõðïõñãüò Åîùôåñéêþí
ÓõíïìéëçôÝò:
* Ìé÷Üëçò Ìáäéáíüò , Partner, Global Finance
* ÅéñÞíç ÌðïôïíÜêç, Õðåýèõíç ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò ÅëëÜäáò êáé Êýðñïõ, Åõñùðáúêü Ôáìåßï Åðåíäýóåùí (EIF)
* Íßêïò Óôáèüðïõëïò, Managing Partner, BC Partners
* Ãéþñãïò Ôóüðåëáò, Managing Director , McKinsey & Company Greece
Ôï óõãêåêñéìÝíï ðÜíåë, ìå óõíôïíéóôÞ ôïí ðñüåäñï ôçò Capital Partners êáé ðñþçí Õöõðïõñãü Ïéêïíïìéêþí êáé Åîùôåñéêþí, ÐÝôñï Äïýêá, äéåñåýíçóå ôï êñßóéìï æÞôçìá ôçò áíÜêáìøçò ôïõ åëëçíéêïý åðé÷åéñçìáôéêïý ôïìÝá êáé ôï ñüëï ôùí åðåíäýóåùí.
Ï Ìé÷Üëçò Ìáäéáíüò êÜëõøå ôïõò êýñéïõò áðïôñåðôéêïýò ðáñÜãïíôåò ãéá ôéò åðåíäýóåéò óôçí åëëçíéêÞ
áãïñÜ, êáé ðñüôåéíå ïñéóìÝíá äéïñèùôéêÜ ìÝôñá, üðùò åßíáé ç äéáôÞñçóç ôçò óôáèåñüôçôáò, ç ìåßùóç ôçò ãñáöåéïêñáôßáò êáé ôçò äéáöèïñÜò, ç öïñïëïãéêÞ ìåôáññýèìéóç, ç åðéâïëÞ ôïõ íüìïõ, ç ìåßùóç ôïõ õðåñìåãÝèïõò
êñÜôïõò, êáé ç áíÜðôõîç ìéáò åðé÷åéñçìáôéêÞò êïõëôïýñáò. ÁíáöÝñèçêå óå ÷áñáêôçñéóôéêÜ åðé÷åéñÞóåùí
ðïõ åðéâßùóáí ìå åðéôõ÷ßá ìÝóá óôçí êñßóç, üðùò åßíáé ç åîùóôñÝöåéá, ï åîáãùãéêüò ðñïóáíáôïëéóìüò êáé ôï
áíôáãùíéóôéêü ðëåïíÝêôçìá, åíþ ðñïÝâçóáí óå ôå÷íéêÝò áíáó÷åäéáóìïý / áíáäéÜñèñùóçò. Ï ê. Ìáäéáíüò õðïãñÜììéóå åðßóçò ôçí áíÜãêç ãéá ôïõò åðåíäõôÝò íá ðáñÝ÷ïõí óôéò ÌÌÅ ÷ñçìáôïäüôçóç éäßùí êåöáëáßùí,
êáèþò åßôå ç êåöáëáéáêÞ ôïõò äéÜñèñùóç äåí ôïõò åðéôñÝðåé íá äáíåéóôïýí ðåñáéôÝñù, åßôå ç ðñüóâáóÞ ôïõò
óå äáíåéïäïôÞóåéò åßíáé óçìáíôéêÜ ìåéùìÝíç.
Ç ÅéñÞíç ÌðïôïíÜêç ðåñéÝãñáøå ôïí ñüëï ôïõ Åõñùðáúêïý Ôáìåßïõ Åðåíäýóåùí, ãéá ôç åýêïëç ðñüóâáóç ôùí ÌÌÅ óå ÷ñçìáôïäüôçóç. Ôï Ôáìåßï äñáóôçñéïðïéåßôáé êõñßùò óôç äéá÷åßñéóç ðüñùí ôùí äéáñèñùôéêþí ôáìåßùí (ð.÷. ÅÓÐÁ), ðáñÝ÷åé åããýçóç ôñáðåæéêþí äáíåßùí êáé äéåõêïëýíóåéò ãéá ìéêñïðéóôþóåéò ðñïò
ôéò ÌÌÅ, åíþ åðåíäýåé óå åðé÷åéñçìáôéêÜ êáé åðåíäõôéêÜ êåöÜëáéá. ÓõíåñãÜæïíôáé êõñßùò ìå ìåóÜæïíôåò
ôçò áãïñÜò, ïé ïðïßïé ìðïñïýí íá áîéïëïãÞóïõí êáëýôåñá ôïõò ôïðéêïýò åðé÷åéñçìáôéêïýò ðáßêôåò. Ç êá ÌðïôïíÜêç ó÷ïëßáóå ðåñáéôÝñù ôçí åðåíäõôéêÞ äõíáìéêÞ ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ìÝóù ðñïãñáììÜôùí JEREMIE.
Ï Íßêïò Óôáèüðïõëïò ôüíéóå ôçí áíÜãêç ãéá Ýíá óôáèåñü ëåéôïõñãéêü êáé åðåíäõôéêü ðëáßóéï óôçí ÅëëÜäá. ÁìöéóâÞôçóå ôçí éêáíüôçôá ôïõ êñÜôïõò íá åßíáé éêáíüò åðé÷åéñçìáôßáò êé Ýêñéíå üôé ï ñüëïò ôïõ èá ðñÝðåé íá ðåñéïñéóôåß óôï íá äçìéïõñãåß ôéò êáôÜëëçëåò ðñïûðïèÝóåéò þóôå íá äéåõêïëýíåé ôéò åðåíäýóåéò. Ëüãù
ôïõ åããåíïýò ìéêñïý ìåãÝèïõò ôçò åëëçíéêÞò áãïñÜò åßíáé áíáãêáßï ãéá ôéò ôïðéêÝò åðé÷åéñÞóåéò íá Ý÷ïõí Ýíá åîáãùãéêü ðñïóáíáôïëéóìü, åÜí åðéèõìïýí íá áíáðôõ÷èïýí, åíþ ïé ðéï óçìáíôéêÝò âéïìç÷áíßåò öáßíåôáé
íá åßíáé åêåßíåò ìå ôçí éêáíüôçôá íá óõã÷ùíåõèïýí. Ï ê. Óôáèüðïõëïò õðïóôÞñéîå åðßóçò üôé ôï åëëçíéêü ðåñéâÜëëïí - ùò Ý÷åé - åìðïäßæåé ôçí áðüäïóç ôùí ôáëáíôïý÷ùí óôåëå÷þí.
Ï Ãéþñãïò Ôóüðåëáò Ýäùóå ìéá åðéóêüðçóç ôùí ðñüóöáôùí åñåõíþí ôçò McKinsey ãéá ôç äõíçôéêÞ áíÜðôõîç ôçò ÅëëÜäáò êáé ôç ó÷åôéêÞ óõíéóôþìåíç óôñáôçãéêÞ ãéá ôçí áíÜêáìøç. Ï ê. Ôóüðåëáò áíÝëõóå äéÜöïñá ìåãÝèç þóôå íá êáôáëÞîåé óå ïñéóìÝíá óõìðåñÜóìáôá, ð.÷. åîÞãçóå ðþò Ýíáò óõãêåêñéìÝíïò åôÞóéïò ñõèìüò áíÜðôõîçò èá êáôáóôïýóå ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò âéþóéìï. Áêüìá, õðïóôÞñéîå ôç äõíáôüôçôá ïñéóìÝíùí ìåôáññõèìßóåùí, íá Ý÷ïõí èåôéêü áíôßêôõðï óôçí êïéíùíßá. ÔÝëïò, áíáöÝñèçêå óå óõãêåêñéìÝíá ðáñáäåßãìáôá
üðïõ ïé ìåôáññõèìßóåéò èá åßíáé åðùöåëÞò, üðùò ôï æÞôçìá åðßóðåõóçò ôùí íïìéêþí äéáäéêáóéþí ðïõ åðçñåÜæåé ðïëëïýò êëÜäïõò ôçò ïéêïíïìßáò, êáèþò êáé ôéò áëëáãÝò ðïõ èá ðñÝðåé íá ãßíïõí ãéá íá åíéó÷ýóïõí áðï-
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êëåéóôéêÜ ôïí êëÜäï ôïõ éáôñéêïý ôïõñéóìïý.
ÓõæÞôçóç ÓôñïããõëÞò ÔñáðÝæçò Ïìïãåíþí Åðé÷åéñçìáôéþí & Åêðñïóþðùí Startups
ÓõìâïõëÝò ðñïò ôïõò ÍÝïõò Åðé÷åéñçìáôßåò
ËáìâÜíïíôáò õðüøç ôá åîáéñåôéêÜ åðéôåýãìáôá êáé ôçí åìðåéñßá ôùí êê. John P. Calamos, John
Koudounis, Dennis Mehiel êáé C. Dean Ìetropoulos, êáèþò êáé ôç äßøá ãéá ìÜèçóç, óõìâïõëÞ êáé êáèïäÞãçóç ðïõ äåß÷íïõí ïé íÝïé åðé÷åéñçìáôßåò, ðáñïõóéÜóôçêå åéäéêÞ åíüôçôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Óõíåäñßïõ, ìå ôßôëï «Êáèïäçãþíôáò ôçí åðüìåíç ÃåíéÜ».
Ôç óõæÞôçóç óõíôüíéóå ç äçìïóéïãñÜöïò, Óïößá ÐáðáúùÜííïõ, Äéåõèýíôñéá Åêäïóçò, Huffington Post ÅëëÜäïò & ÐáñïõóéÜóôñéá åêðïìðÞò 360ï, Alpha TV . Ïé ïìéëçôÝò ìïéñÜóôçêáí ôç ìáêñü÷ñïíç åðåíäõôéêÞ åìðåéñßá ôïõò, êõñßùò óôï ðåñéâÜëëïí ôùí ÇÐÁ, êáé Ýäùóáí óõìâïõëÝò óôïõò íÝïõò Åëëçíåò åðé÷åéñçìáôßåò.
Ùò áñ÷éêÞ äÞëùóç, ï ê. John P. Calamos åîÝöñáóå ôçí Üðïøç üôé ç áíÜðôõîç óôçí ÅëëÜäá ìðïñåß íá ðñïÝëèåé ìüíï áðü ôéò ìéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò, üðùò óõìâáßíåé óôéò ÇÐÁ, åíþ ï ßäéïò åßíáé ðåðåéóìÝíïò üôé ç êáéíïôïìßá åßíáé ï ìüíïò ôñüðïò ãéá ôç äçìéïõñãßá èÝóåùí åñãáóßáò, ôçí áýîçóç ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò êáé ôç äçìéïõñãßá ðëïýôïõ ãéá üëïõò.
Ï C. Dean Metropoulos ìßëçóå ãéá áðïôõ÷ßá ôçò ÅëëÜäáò íá áîéïðïéÞóåé óùóôÜ ôïõò ãåìÜôïõò åíÝñãåéá,
ìïñöùìÝíïõò íÝïõò áíèñþðïõò, åíþ åðÝìåéíå óôçí áîßá ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò êáé ôçí éêáíüôçôá ôçò íá äéáôçñÞóåé Ýíá óôáèåñü, ðñïâëÝøéìï êáé áîéüðéóôï ðåñéâÜëëïí üðïõ ôï êåöÜëáéï èá äýíáôáé íá åðéäéþîåé ôïõò
óôü÷ïõò ôïõ.
Ï John Koudounis ôüíéóå ôï ãåãïíüò üôé ç ëéôüôçôá Ý÷åé ïäçãÞóåé óå ðåñéêïðÝò, ÷ùñßò ôçí ôáõôü÷ñïíç äçìéïõñãßá ïéêïíïìéêþí êéíÞôñùí. ÐáñÝìåéíå áéóéüäïîïò, ùóôüóï, ðùò Ýíáò åðé÷åéñçìáôßáò ìå ìéá ëáìðñÞ éäÝá, äéáôçñþíôáò ôçí ðßóôç ôïõ êáé Ýôïéìïò íá áãùíéóôåß ãéá áõôÞ, èá ìðïñïýóå íá îåðåñÜóåé ôçí êñßóç êáé ìÜëéóôá íá åðéôý÷åé.
ÔÝëïò, ï D. Mehiel åðéêáëÝóôçêå ôï áìåñéêáíéêü ñçôü: «Never waste a crisis!», äçëáäÞ «ÐïôÝ ìç ÷áñáìßæåéò ìßá êñßóç». Ðéóôåýåé üôé ôï ðñüâëçìá óôçí ÅëëÜäá - óå áíôßèåóç ìå ôçò ÇÐÁ - åßíáé ç Ýëëåéøç åíüò ðëáéóßïõ, üðïõ ïé Üíèñùðïé êáôáíïïýí ôïõò êáíüíåò êáé ìðïñïýí íá ðÜñïõí óõíåéäçôÜ ñßóêá ìå ôçí åëðßäá ôçò õëïðïßçóçò ôïõ åðé÷åéñçìáôéêïý ïñÜìáôüò ôïõò.
Ç êá ÐáðáúùÜííïõ ñþôçóå ãéá ôï åßäïò åêåßíï ôïõ ðëáéóßïõ, ôï ïðïßï âïÞèçóå ôïõò åðé÷åéñçìáôßåò óôéò
ÇÐÁ íá îåðåñÜóïõí ôá åìðüäéá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ìéáò êñßóéìçò ðåñéüäïõ.
Ï ê. Calamos áíáöÝñèçêå óôçí åõèýíç ôçò êõâÝñíçóçò íá ðáñÜó÷åé ôï áíáãêáßï ðëáßóéï þóôå ïé åðé÷åéñÞóåéò íá åõäïêéìÞóïõí. Ùò ðáñÜäåéãìá ÷ñçóéìïðïßçóå ôï ðñüâëçìá ôïõ õðåñðëçèùñéóìïý êáôÜ ôç äåêáåôßá
ôïõ 1980, êáé ôéò ìåéþóåéò öüñùí ðïõ áðïöÜóéóå ç êõâÝñíçóç ôùí ÇÐÁ êáôÜ ôç ßäéá ðåñßïäï, þóôå íá ôïíùèåß ç ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç.
Ï ê. Metropoulos ìßëçóå ìå èÝñìç ãéá ôçí åíÝñãåéá êáé ôçí åðéèõìßá êÜðïéïõ íá ðåôý÷åé. Åðáßíåóå ôéò ÇÐÁ ãéá ôï «lean and mean» (ëéôü êáé áðïôåëåóìáôéêü) åðé÷åéñçóéáêü ðëáßóéï, ïé êáíüíåò ôïõ ïðïßïõ åßíáé
ãíùóôïß óôïõò åìðëåêüìåíïõò ðáßêôåò, êáé üðïõ ïé áðïöÜóåéò åêôåëïýíôáé ãñÞãïñá. Ç áíÜðôõîç äçìéïõñãåßôáé áðü íÝá ðñïúüíôá, ôçí êáéíïôïìßá, ôçí áõôïìáôïðïßçóç êáé ôï áíôáãùíéóôéêü ðëåïíÝêôçìá.
Ç äçìïóéïãñÜöïò Ýèåóå ôï åñþôçìá ôïõ ðþò ïé Åëëçíåò åðé÷åéñçìáôßåò ìðïñïýí íá åîáðëùèïýí äéåèíþò.
Ï ê. Koudounis õðïãñÜììéóå ôç óçìáóßá ôçò äéêôýùóçò (áêüìç êáé óå ðáíåðéóôçìéáêü åðßðåäï) êáé ôùí
ìÝóùí êïéíùíéêÞò äéêôýùóçò. ÅðåóÞìáíå ôçí áíÜãêç ôçò ýðáñîçò åìðéóôïóýíçò óôï ðåñéâÜëëïí óôï ïðïßï
ëåéôïõñãïýí - ãéá ôçí ïðïßá ç ðïëéôéêÞ óôáèåñüôçôá áðïôåëåß ðñïûðüèåóç - åíþ åßíáé áðáñáßôçôï íá ãíùñßæïõí ôïõò üñïõò ôïõ áíôáãùíéóìïý óå áõôü ôï ðåñéâÜëëïí.
Ï ê. Mehiel áðÜíôçóå óå ìéá åñþôçóç ó÷åôéêÜ ìå ôéò ìåôáññõèìßóåéò ðïõ ðñÝðåé íá åöáñìïóôïýí óôçí ÅëëÜäá. ÕðïóôÞñéîå ôçí õéïèÝôçóç ôïõ åíéáßïõ öüñïõ êáé ôçí åðéâïëÞ åíüò äßêáéïõ êáé åõÝëéêôïõ öïñïëïãéêïý
êáèåóôþôïò. Ãéá ðáñÜäåéãìá, üóïé êáôçãïñïýíôáé ãéá öïñïëïãéêÞ áðÜôç èá ðñÝðåé íá ôéìùñïýíôáé.
Ç óõæÞôçóç óõíå÷ßóôçêå ìå åñùôÞóåéò ðïõ ôÝèçêáí óôïõò ïìéëçôÝò áðü åêðñïóþðïõò åëëçíéêþí startups:
Ï åêðñüóùðïò ôçò AbZorba, ÌÜíïò Ìïó÷ïýò, æÞôçóå óõìâïõëÝò ó÷åôéêÜ ìå ôï áí - ìå äåäïìÝíç ôçí êáêÞ
êáôÜóôáóç óôçí ÅëëÜäá - Ýíáò åðé÷åéñçìáôßáò èá ðñÝðåé íá ðáñáìåßíåé óôç ÷þñá Þ íá ìåôåãêáôáóôáèåß óôï
åîùôåñéêü. Ï ê. Mehiel áíáãíþñéóå ôï ãåãïíüò üôé åßíáé ðéï äýóêïëï ãéá ôïõò íåüôåñïõò áíèñþðïõò íá áíáäåßîïõí ôï ôáëÝíôï ôïõò óôçí ÅëëÜäá, éäéáßôåñá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Ùóôüóï, ç ìåôåãêáôÜóôáóç ðáñáìÝíåé
óå ìåãÜëï âáèìü ìéá ðñïóùðéêÞ õðüèåóç, áíÜëïãá ìå ðáñÜãïíôåò üðùò ç áôïìéêÞ êáôÜóôáóç åíüò áôüìïõ
êáé ôïí ôýðï ôçò âéïìç÷áíßáò óôçí ïðïßá äñáóôçñéïðïéåßôáé.
Ï åêðñüóùðïò ôçò eLearning, ×ñéóôüöïñïò ÐáððÜò, ñþôçóå áí ç åðé÷åéñçìáôéêüôçôá èá ðñÝðåé íá äéäÜóêåôáé óôï åêðáéäåõôéêü óýóôçìá. Ï ê. Metropoulos áìöéóâÞôçóå ôï âáèìü óôïí ïðïßï ç åðé÷åéñçìáôéêüôçôá
ìðïñåß íá äéäá÷èåß, äéüôé åßíáé êáôÜ êýñéï ëüãï Ýìöõôç. Èåùñåß óçìáíôéêÞ, üìùò, ôçí áíÜðôõîç ìéáò åðé÷åéñçìáôéêÞò êïõëôïýñáò. Ï ê. Calamos ÷áñáêôçñéóôéêÜ áðÜíôçóå üôé «ôï ðáíåðéóôÞìéï óáò äéäÜóêåé ôé íá óêåöôåßôå. ÁëëÜ ç åëëçíéêÞ öéëïóïößá óáò äéäÜóêåé ðþò íá óêÝöôåóôå».
Ç åñþôçóç ôçò e-satisfaction ìå ôïí åêðñüóùðü ôçò ê. ÅõÜããåëï Êïôóþíç ðñïò ôïõò ïìéëçôÝò áöïñïýóå ôï
ðþò áíôéìåôþðéóáí ôéò ìåãÜëåò áðïãïçôåýóåéò óôçí êáñéÝñá ôïõò. Ï ê. Koudounis ðñüôåéíå üôé ï åðé÷åéñçìáôßáò ðñÝðåé íá åßíáé ðáèéáóìÝíïò êáé íá ðéóôåýåé óôï ðñïúüí ôïõ, êáèþò áõôü ìðïñåß íá ôïí âïçèÞóåé íá îåðåñÜóåé ôá åìðüäéá, åíþ äåí ðñÝðåé ðïôÝ íá äéóôÜæåé íá áíáæçôÜ ðüñïõò åêôüò ÅëëÜäáò, áí áõôü êñéèåß áíáãêáßï.
Åêðñüóùðïò ôçò Green Cola ñþôçóå ôá ìÝëç ôïõ ðÜíåë áí èá åðÝíäõáí óå Ýíá ðñïúüí ôï ïðïßï èá åß÷å
ìåãÜëåò ðéèáíüôçôåò áíÜðôõîçò ìå ôï ïðïßï üìùò ïé ßäéïé äåí èá Þôáí åîïéêåéùìÝíïé. Áí êáé ï ê.
Metropoulos äåí áðÝêëåéóå Ýíá ôÝôïéï åíäå÷üìåíï, åðÝìåéíå óôç óçìáóßá ôïõ íá õðÜñ÷åé Ýíá óáöÝò üñáìá
ãéá ôï ðïý èÝëåé ï åðé÷åéñçìáôßáò íá ïäçãÞóåé ôçí åðé÷åßñçóÞ ôïõ. Ç åðÝíäõóç óå Ýíáí ïéêåßï êëÜäï äéåõêïëýíåé ôçí ìÝôñçóç ôùí åðéäüóåùí êáé åßíáé ðïëý ðéï åìðíåõóìÝíç, ðñüóèåóå.
Áðü ôï ÉÁÔÑÅÉÏ Online, ïé êê. Ìáíþëçò ÍåéÜäáò êáé Ìáíþëçò ÊïõêëÝëçò, Þèåëáí íá ãíùñßæïõí ðïéïò
åßíáé ï êáëýôåñïò ôñüðïò ãéá ìéá íåïóýóôáôç åðé÷åßñçóç íá äéåèíïðïéçèåß êáé ðüôå åßíáé ç êáôÜëëçëç óôéãìÞ
ãéá íá ãßíåé áõôü. Ï ê. Calamos ôüíéóå ôï ãåãïíüò üôé ìéá åðé÷åßñçóç ðñþôá èá ðñÝðåé íá åßíáé åðéôõ÷çìÝíç
óôçí áãïñÜ óôçí ïðïßá âñßóêåôáé êáé ìåôÜ íá åðåêôáèåß êáé óå Üëëåò áãïñÝò.
Áðü ôç Necova PC, ï ê. Âáóßëåéïò Óïýëéïò, ñþôçóå ãéá ôï åßäïò ôçò âïÞèåéáò ðïõ ïé óõììåôÝ÷ïíôåò óôï ðÜíåë ðñïóöÝñïõí óôéò íåïöõåßò åðé÷åéñÞóåéò óôéò ïðïßåò åðåíäýïõí. Ãéá ôïí ê. Mehiel, ç âïÞèåéá óôéò âáóéêÝò
åðé÷åéñçìáôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò åßíáé êáèïñéóôéêÞò óçìáóßáò. ÅðéðëÝïí, õðïóôÞñéîå üôé ùò åðåíäõôÞò èá
ðñÝðåé íá áéóèÜíåôáé Üíåôá ìå ôçí ïìÜäá ôçò íÝáò åðé÷åßñçóçò, äéáèÝôïíôÜò ôïõò êåöÜëáéï ìüíï üôáí ôçñïýíôáé ïé êáôÜëëçëåò ðñïäéáãñáöÝò.
Ï åêðñüóùðïò ôçò Pinnatta, Ãéþñãïò ÓðáíïõäÜêçò, æÞôçóå áðü ôïõò ïìéëçôÝò íá áíáôñÝîïõí óôï ðáñåëèüí - ðñéí áðü ôçí ðñþôç ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôïõò - êáé íá ðåñéãñÜøïõí ôïí ìåãáëýôåñï öüâï ôïõò, êáèþò êáé
ôïí ôñüðï ðïõ ôïí äéá÷åéñßóôçêáí. Ï ê. Calamos üñéóå Üìåóá ùò ôï ìåãáëýôåñü ôïõ öüâï ôçí ðéèáíÞ áðïôõ÷ßá
ôïõ íá ðáñÝ÷åé êáëÜ ðñïúüíôá óôïõò ðåëÜôåò ôïõ. ÊÜèå ôß Üëëï åßíáé ðáñÜãùãï áõôïý, éó÷õñßóôçêå. Ï ê.
Mehiel ðñüóèåóå üôé áí Ý÷åéò Ýíá óáöÝò üñáìá ùò åðé÷åéñçìáôßáò, äåí ðñÝðåé íá öïâÜóáé.
ÔÝëïò, ç åñþôçóç áðü ôçí TripInView êáé ôïí ê. Á÷éëëÝá ×áôæçíßêï, áöïñïýóå ôçí åðéëïãÞ ìéáò äßêáéçò
ìåèüäïõ áðïôßìçóçò ìéáò íåïöõïýò åðé÷åßñçóçò ç ïðïßá äåí äéáèÝôåé éóôïñéêÜ óôïé÷åßá. Ï ê. Êïõäïýíçò áíáöÝñèçêå êõñßùò óôç ìÝèïäï ôùí Ðïëëáðëáóéáóôþí (Multiples) Þ ôùí Ïìïåéäþí Åôáéñåéþí ôçò ÁãïñÜò
(Comparable Firms).
ÓõæÞôçóç ÓôñïããõëÞò ÔñáðÝæçò
Ìåôáîý ÅëëçíéêÞò ÊõâÝñíçóçò - Ïìïãåíþí & ÅëëÞíùí Åðé÷åéñçìáôéþí
Êïñõöáßï åíäéáöÝñïí ôïõ Óõíåäñßïõ áðïôÝëåóå ç óõæÞôçóç ÓôñïããõëÞò ÔñáðÝæçò ìå èÝìá «Ç ÅëëÜäá
óôçí Ðáãêüóìéá ÁôæÝíôá Åðåíäýóåùí», ôçí ïðïßá óõíôüíéóå ï Äéðëùìáôéêüò ÁíôáðïêñéôÞò & ÁñèñïãñÜöïò
ôçò ÊáèçìåñéíÞò, ÁèáíÜóéïò Ellis êáé ç ïðïßá ðåñéóôñÜöçêå ãýñù áðü ôçí åðáíáöïñÜ ôçò ÅëëÜäáò óôçí ðáãêüóìéá áôæÝíôá ôùí åðåíäýóåùí.
Óôç óõæÞôçóç óõììåôåß÷áí ïé êê. John P. Calamos, Founder, Chairman, CEO and Global Co-Chief Investment Officer, Calamos Investments, John Koudounis, President & CEO, Mizuho Securities USA, Inc., Ëüçò Ëáìðñéáíßäçò, Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò Éäéùôéêþí Åðåíäýóåùí, Dennis Mehiel, Chairman & CEO, Four M Investments, C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company, Stelios Zavvos, Founder & CEO,
Zeus Capital Managers, ÁíäñÝáò ÁíäñåÜäçò, Ðñüåäñïò, ÓõíäÝóìïõ Åëëçíéêþí Ôïõñéóôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí
(ÓÅÔÅ), Êùíóôáíôßíïò Ìðßôóéïò, Åêôåëåóôéêüò Áíôéðñüåäñïò & Ðñüåäñïò ÅêôåëåóôéêÞò ÅðéôñïðÞò, ÓõíäÝóìïõ Åðé÷åéñÞóåùí & Âéïìç÷áíéþí (ÓÅÂ) êáé Ðáíáãéþôçò ÐáðÜæïãëïõ, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò, ÅÕ ÅëëÜäïò.
Ïé ðåñéóóüôåñïé ïìéëçôÝò îåêßíçóáí åíôïðßæïíôáò äéÜöïñá ôñÝ÷ïíôá åðåíäõôéêÜ ðñïâëÞìáôá óôçí ÅëëÜäá.
Ï ê. Calamos õðïóôÞñéîå üôé ç óçìåñéíÞ ðïëéôéêÞ áóôÜèåéá áðïèáññýíåé ôïõò åðåíäõôÝò, êáé ôüíéóå ôçí áíÜãêç ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò óôáèåñüôçôáò.
Ãéá ôïí ê. Metropoulos, ç ðñüâëåøç åßíáé Ýíáò êñßóéìïò ðáñÜãïíôáò, éäéáßôåñá óôç íïìïèåóßá. Ôüíéóå åðßóçò ôçí áíÜãêç óõíåñãáóßáò ìå êÜðïéïí áîéüðéóôï ôïðéêü åôáßñï, ï ïðïßïò íá îÝñåé ðþò íá åëé÷èåß óå ôïðéêü
åðßðåäï.
Ãéá ôïí ê. Koudounis, åßíáé ëïãéêü - ìå äåäïìÝíç ôçí ðëçèþñá ôùí ðñïôåéíüìåíùí åðåíäýóåùí óå üëï ôïí
êüóìï - ôï üôé ïé åðåíäõôÝò ðñïóðáèïýí íá éóïññïðÞóïõí ôçí üñåîÞ ôïõò ãéá êÝñäç ìå ôçí ðñïèõìßá ôïõò íá
ðÜñïõí ôá áíôßóôïé÷á ñßóêá. Åßíáé åýëïãï üôé óôçí ðåñßðôùóç ôçò ÅëëÜäáò, ðñÝðåé íá ëçöèïýí õðüøç ïé ðïëéôéêïß êáé ïéêïíïìéêïß êßíäõíïé.
Ï ê. Mehiel õéïèÝôçóå ìéá ðáñüìïéá Üðïøç êáé áíáãíþñéóå ôç äõóêïëßá ôùí åéóñïþí êåöáëáßïõ áðü ôï
åîùôåñéêü óôçí ÅëëÜäá, ëüãù ôçò åðéêñáôïýóáò ðïëéôéêÞò áâåâáéüôçôáò.
Ï ê. Íßêïò Ìðïñíüæçò õðïóôÞñéîå üôé èá õðÜñ÷ïõí ðÜíôá åðåíäõôÝò ðïõ èá áíáæçôïýí ôï ñßóêï. Ùóôüóï,
ëüãù ôçò óõíå÷éæüìåíçò áâåâáéüôçôáò ôá ðåñéïõóéáêÜ ôïõò óôïé÷åßá óôç ÷þñá äéáôñÝ÷ïõí óõíå÷þò ôïí êßíäõíï ôçò õðïôßìçóçò.
Ï ê. ÓôÝëéïò Æáââüò åîÝôáóå ãéáôß Ýíáò åðåíäõôÞò èá åðÝëåãå íá åðåíäýóåé óôçí ÅëëÜäá, üôáí õðÜñ÷ïõí ôüóåò ðïëëÝò åõêáéñßåò óå ðáãêüóìéï åðßðåäï. Ìßëçóå ãéá ôç óçìáóßá ôïõ ðëáéóßïõ ôçò ðïëéôéêÞò - êïéíùíßáò - ïéêïíïìßáò. ÅîÝöñáóå ôçí Üðïøç üôé ìüíï ï éäéùôéêüò ôïìÝáò èá ìðïñïýóå íá âãÜëåé ôçí ÅëëÜäá áðü ôçí êñßóç êáé åðåóÞìáíå ôï ãåãïíüò üôé ç ÷þñá ÷ñåéÜæåôáé ðïëéôéêÞ óôáèåñüôçôá, äéáñèñùôéêÝò ìåôáññõèìßóåéò, ðåñéâáëëïíôéêÝò åðéäüóåéò êáé ëéãüôåñç ãñáöåéïêñáôßá. ÅðéðëÝïí, ï ßäéïò ôÜ÷èçêå õðÝñ ôçò õéïèÝôç-

óçò åíüò ðñïâëÝøéìïõ öïñïëïãéêïý óõíôåëåóôÞ êáé åíüò äßêáéïõ óõóôÞìáôïò åßóðñáîçò öüñùí, åíüò äßêáéïõ
íïìéêïý óõóôÞìáôïò, êáèþò êáé ôçò äçìéïõñãßáò åíüò ïéêïóõóôÞìáôïò êáéíïôïìßáò.
Ï ê. ÁíäñåÜäçò óõæÞôçóå ôçí - áêüìá - èåôéêÞ êáé åìöáíÞ ðñïïðôéêÞ ôïõ ôïìÝá ôïõ åëëçíéêïý ôïõñéóìïý,
êáé éó÷õñßóôçêå üôé åîáêïëïõèïýí íá õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò áíåêìåôÜëëåõôåò äõíáôüôçôåò óå áõôüí ôïí ôïìÝá.
Ãéá ôïí ê. Êùíóôáíôßíï Ìðßôóéï, ïé äýï âáóéêÝò ðñïûðïèÝóåéò ãéá íá åðåíäýóïõí óôçí ÅëëÜäá åßíáé á)
ç íïìéóìáôéêÞ (ïéêïíïìéêÞ) óôáèåñüôçôá êáé â) ïé äéáñèñùôéêÝò ìåôáññõèìßóåéò (ðïõ åðçñåÜæïõí ôïìåßò üðùò ôï äçìüóéï, ôç íïìïèåóßá êáé ôá ñõèìéóôéêÜ óõóôÞìáôá, êáèþò êáé ôï öïñïëïãéêü óýóôçìá).
Ï ê. ÐÜíïò ÐáðÜæïãëïõ õðïóôÞñéîå üôé áí êáé ç ÅëëÜäá åßíáé Ýíá õðÝñï÷ï ìÝñïò ãéá íá æÞóåé êáíåßò, åîáêïëïõèåß íá åßíáé Ýíáò äýóêïëïò ÷þñïò ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò. Ãé’ áõôüí ìéá áíÜêáìøç ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß ìüíï áîéïëïãþíôáò ôï i) ôß Ý÷ïõìå êÜíåé ëÜèïò ìÝ÷ñé óôéãìÞò, ii) ôß êÜíïõìå óùóôÜ êáé èá ðñÝðåé íá óõíå÷ßóïõìå íá êÜíïõìå, êáé iii) ôé èá ðñÝðåé íá áñ÷ßóïõìå íá êÜíïõìå. Ìßëçóå ãéá ôçí áíÜãêç íá áðïêôÞóïõìå üñáìá, íá åéóÜãïõìå âáèéÝò ìåôáññõèìßóåéò, êáèþò êáé ãéá ôçí áíÜãêç áíôéìåôþðéóçò ôùí ïëéãïðùëßùí
êáé ôçò äéáöèïñÜò, êáé ôçò åðÝíäõóçò óôïí ôïìÝá ôçò Å&Á êáé ôçò åêðáßäåõóçò.

ê. Íßêïò Ìðïñíüæçò, Ðñüåäñïò - Capital Link, ê. John Koudounis, President & CEO, Mizuho Securities USA, Inc., ê. Ãéþñãïò Êáìßíçò, ÄÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí, ê. C. Dean Metropoulos , Chairman & CEO, Metropoulos & Company, ê. Dennis Mehiel, Chairman &
CEO, Four M Investments, ê. Ãéþñãïò ËïãïèÝôçò, Ðñüåäñïò & Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò, Libra Group, ê. Spiros Milonas Chairman and
President, Ionian Management Inc., Dr. Laura Calamos Nasir, Senior Managing Director, Calamos Investments LLP, ê. John P.
Calamos, Founder, Chairman, CEO & Global Co-Chief Investment Officer, Calamos Investments, êá Ïëãá Ìðïñíüæç, Áíôéðñüå-

ÔÝëïò, ç Üðïøç ôïõ ê. Ëüç Ëáìðñéáíßäç åßíáé üôé ïé åðåíäõôÝò ðåñéìÝíïõí «ôá ðñÜãìáôá íá êáôáóôáëÜîïõí», ðñéí áðïöáóßóïõí íá åðåíäýóïõí óôç ÷þñá. ÊáôÝëçîå ìå ôïí êñßóéìï ñüëï ôùí åðåíäýóåùí óôç äéáôÞñçóç ôçò ÅëëÜäáò óôï ðëáßóéï ôçò áëõóßäáò áîßáò, ôçí áíÜãêç ôçò ÷þñáò íá óôáìáôÞóåé ç ìåôáíÜóôåõóç
ìïñöùìÝíùí áíèñþðùí óôï åîùôåñéêü, êáé ç áíáãêáéüôçôá áëëáãÞò ôïõ ïéêïóõóôÞìáôïò.
Ç óõæÞôçóç óõíå÷ßóôçêå ìå ôéò ðñïêëÞóåéò ðïõ ðñïêýðôïõí óôï æÞôçìá åðéëïãÞò åíüò êáôÜëëçëïõ ôïðéêïý
åôáßñïõ.
Ï ê. Æáââüò Ýèåóå ôçí áíáãêáéüôçôá åðéëïãÞò åíüò ôïðéêïý ðáßêôç, Ýôóé þóôå íá ìåéùèåß ç áóôÜèåéá.
Ï ê. Metropoulos áðáñßèìçóå ïñéóìÝíïõò ðáñÜãïíôåò, ðïõ èá êáèïñßóïõí ôçí åðéëïãÞ ôïõ éäáíéêïý ôïðéêïý åôáßñïõ - ìåñéêÜ áðü áõôÜ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôï åîùôåñéêü ðåñéâÜëëïí (üðùò ç ôéìïëüãçóç), åíþ Üëëïé Ý÷ïõí åóùôåñéêü ðñïóáíáôïëéóìü (üðùò ç áêåñáéüôçôá êáé ï åðáããåëìáôéóìüò).
Ï ê. Koudounis åðåóÞìáíå ôï ãåãïíüò üôé èá ðñÝðåé íá ðÜñåéò êÜðïéï ÷ñüíï êáé íá æõãßóåéò êáëÜ ìéá ôÝôïéá åðéëïãÞ. Åðßóçò, Ýèåóå êáé ôï èÝìá ôçò ïéêïäüìçóçò åôáéñéêþí ó÷Ýóåùí êáé ôçò öÞìçò ôùí õðïøçößùí
ôïðéêþí åôáßñùí.
Ïìïßùò, ï ê. Mehiel ìßëçóå ãéá êÜðïéåò âáóéêÝò áîßåò (üðùò ç áêåñáéüôçôá, ç äéáöÜíåéá, êáé ç öÞìç),
ðïõ ðñÝðåé íá ðëáéóéþíïõí ôçí åðé÷åéñçóéáêÞ éêáíüôçôá.
ÔÝëïò, ï ê. Ìðïñíüæçò õðïóôÞñéîå ôçí êáôçãïñéïðïßçóç ôùí åõêáéñéþí, êáé õðïóôÞñéîå üôé áêüìç êáé ìéá
ðñïâëçìáôéêÞ åôáéñåßá - ìå ôç óùóôÞ áíáäéïñãÜíùóç - ìðïñåß íá Ý÷åé èåôéêü áíôßêôõðï óôï óýíïëï ôçò êïéíùíßáò êáé íá óõìâÜëåé óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç. ÊáôÝëçîå, åðéóôñÝöïíôáò óôç ñÞóç ôïõ ê. Mehiel: «ÐïôÝ
ìçí ÷áñáìßæåéò ìéá êñßóç».
Ç óõæÞôçóç ïëïêëçñþèçêå ìå ôéò åñùôÞóåéò áðü ôï êïéíü, üðïõ ïé ïìéëçôÝò åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá åðéêïéíùíÞóïõí ìå ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò êáé íá áíáöåñèïýí óå Ýíá åõñý öÜóìá èåìÜôùí ðïõ áöïñïýí äéÜöïñïõò
êëÜäïõò êáé ôïìåßò, üðùò ï ôïìÝáò ôçò íáõôéëßáò, ôïõ åêðáéäåõôéêïý óõóôÞìáôïò, ï ôñáðåæéêüò êëÜäïò, êáèþò
êáé ï ôïìÝáò ôùí öïñïëïãéêþí ìåôáññõèìßóåùí.
ÓõíåéóöÝñïíôáò óôï ×ôßóéìï ôïõ Êüóìïõ - Åðåíäýïíôáò óôïõò ÍÝïõò, ôçí Åêðáßäåõóç êáé ôçí Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá
Ôï Forum ïëïêëçñþèçêå ìå ôç óõæÞôçóç ìåôáîý ôïõ ê. Íßêïõ Ìðïñíüæç êáé ôïõ ê. Ãéþñãïõ ËïãïèÝôç,
ÐñïÝäñïõ êáé Äéåõèýíïíôá Óõìâïýëïõ ôïõ Libra Group. Ï ê. Ìðïñíüæçò ðáñïõóßáóå ôï åðéôõ÷çìÝíï éóôïñéêü ôçò Libra, êÜíïíôáò áíáöïñÝò óôïõò ðïëëáðëïýò êëÜäïõò óôïõò ïðïßïõò äñáóôçñéïðïéåßôáé ðáãêïóìßùò.
ÁðÝôéóå åðßóçò öüñï ôéìÞò óôçí äÝóìåõóç ôïõ Libra Group ãéá ôçí ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç ôïõ óå ðáãêüóìéï åðßðåäï.
ÓÕÌÌÅÔÅÉ×ÁÍ ÏÉ ÁÊÏËÏÕÈÏÉ ÖÏÑÅÉÓ - ÌÊÏ
FAIR TRADE HELLAS * MDA ÅËËÁÓ * PRAKSIS * PROLEPSIS - ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÐÑÏËÇÐÔÉÊÇÓ *
ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏËÏÃÉÊÇÓ ÊÁÉ ÅÑÃÁÓÉÁÊÇÓ * SPECIAL OLYMPICS ÅËËÁÓ * ÁÃÊÁËÉÁÆÙ - ÏÌÉËÏÓ ÅÈÅËÏÍÔÙÍ ÊÁÔÁ ÔÏÕ ÊÁÑÊÉÍÏÕ * ÁÈÇÍÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÌÅÑÉÌÍÁ * ÁËÌÁ ÆÙÇÓ Í.
Á×ÁÚÁÓ - ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÕÍÁÉÊÙÍ ÌÅ ÊÁÑÊÉÍÏ ÌÁÓÔÏÕ * ÁËÌÁ ÆÙÇÓ Í. ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÕÍÁÉÊÙÍ ÌÅ ÊÁÑÊÉÍÏ ÌÁÓÔÏÕ * ÁËÌÁ ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÐÑÏÓÁÑÌÏÓÌÅÍÙÍ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÙÍ * ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ * ÁÍÏÄÏÓ * ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ
ÐÁÉÄÉÊÏÕ ÔÑÁÕÌÁÔÏÓ * ÃÉÁÔÑÏÉ ÔÏÕ ÊÏÓÌÏÕ * ÃÑÁÌÌÇ ÆÙÇÓ * ÃÑÁÌÌÇ ÆÙÇÓ ÅËËÁÓ
ÁÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ * ÄÅÓÌÏÓ * ÄÉÁÄÑÁÓÉÓ * ÄÉÅÈÍÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÂÉÏÐÏËÉÔÉÊÇÓ * ÄÉÏÃÅÍÇÓ ÌÊÏ * ÅÅÁ ÌÁÑÃÁÑÉÔÁ * ÅÉÊÁÓÔÉÊÏ ÈÅÁÔÑÏ ÊÏÕÊËÁÓ * ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÍÔÉÊÁÑÊÉÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ * ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÏÆÙÄÏÕÓ ÓÊËÇÑÕÍÓÅÙÓ * ÅËÅÐÁÐ * ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÌÁÄÁ ÄÉÁÓÙÓÇÓ * ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ ÉÐÐÁÓÉÁÓ * ÅËËÇÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÁÍÁÌÍÇÓÅÙÍ * ÅËËÇÍÉÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÇÓ ÇÈÉÊÇÓ (EBEN GR) * ÅÍÙÓÇ ÌÁÆÉ
ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÉÄÉ * ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ ÐÁÍÁÃÉÁ ÅËÅÏÕÓÁ * ÅÓÔÉÁ ÊÅÍÔÑÏ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ ÁÔÏÌÙÍ ÌÅ ÍÏÇÔÉÊÇ ÕÓÔÅÑÇÓÇ * ÅÕ ÆÇÍ - ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÏÑÉÓÌÅÍÇÓ ÅÕÈÕÍÇÓ * ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÄÉÊÔÕÏ ÊÁÔÁ ÔÇÓ ÂÉÁÓ * ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ - ÊÅÍÔÑÏ ÖÉËÏÎÅÍÉÁÓ
ÁÑÑÙÓÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ * Ç ÁÌÕÌÙÍÇ - ÓÕËËÏÃÏÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ * Ç ÆÙÇ ÊÅÑÄÉÆÅÉ * Ç ÊÁÑÄÉÁ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ * ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÅÑÅÕÍÁÓ & ÊÁÔÁÑÔÉÓÇÓ ÅÕÑÙÐÁÚÊÙÍ ÈÅÌÁÔÙÍ * ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÏÄÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ * ÊÁÍÅ ÌÉÁ ÅÕ×Ç ÅËËÁÄÏÓ * ÊÅÈÅÁ Ó×ÇÌÁ +
×ÑÙÌÁ * ÊÅÍÔÑÏ ÅÑÅÕÍÙÍ ÑÉÆÅÓ ÌÊÏ * ÊÅÍÔÑÏ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÓ * ÊÉÂÙÔÏÓ ÔÏÕ
ÊÏÓÌÏÕ * ÊÏÉÍÙÍÉÊÅÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÅÓ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÅÕÐÁÈÙÍ ÏÌÁÄÙÍ - ÅÄÑÁ *
ÌÅÑÉÌÍÁ * ÌÏÉÑÁÆÏÌÁÉ * ÌÏÕÓÅÉÏ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÉÊÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ * ÎÅÍÉÏÓ ÆÅÕÓ * ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÄÉÁÄÏÓÇ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÃËÙÓÓÁÓ * ÐÁÉÄÉ & ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ - KID &
FAMILY * ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÅÍÙÓÇ ÓÐÁÍÉÙÍ ÐÁÈÇÓÅÙÍ * ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÊÅÍÔÑÏ ÏÉÊÏËÏÃÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ * ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÕÍÁÉÊÙÍ ÌÅ ÊÁÑÊÉÍÏ ÌÁÓÔÏÕ * ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÌÅÔÁÌÏÓ×ÅÕÌÅÍÙÍ ÊÁÑÄÉÁÓ - ÐÍÅÕÌÏÍÁ * ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ
ÐÁÓ×ÏÍÔÙÍ ÁÐÏ ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÇ ÁÍÁÉÌÉÁ - ÈÁËÁÓÓÁÉÌÉÁ * ÐÅØÁÅÅ * ÐÕËÇ ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ FREEDOM GATE GREECE * ÓÕËËÏÃÏÓ «ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÉÄÉ» * ÓÕËËÏÃÏÓ ÁÔÏÌÙÍ ÌÅ ÃÅÍÍÅÔÉÊÁ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ - ÔÏ ÌÅËËÏÍ * ÓÕËËÏÃÏÓ ÂÁÑÅÙÓ ÊÁÑÄÉÏÐÍÅÕÌÏÍÏÐÁÈÙÍ ÁÓÈÅÍÙÍ * ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÏÍÅÙÍ ÊÇÄÅÌÏÍÙÍ ÊÁÉ ÖÉËÙÍ ÁÌÅÁ * ÓÕËËÏÃÏÓ
ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÁÃÅÍÍÇÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ - Ç ÁÃÊÁËÉÁ * ÓÕËËÏÃÏÓ ÓÕÍÄÑÏÌÏÕ DOWN ÅËËÁÄÏÓ * ÓÕËËÏÃÏÓ ÖÉËÙÍ ÃÅÍÉÊÏÕ ÏÃÊÏËÏÃÉÊÏÕ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ÊÇÖÉÓÉÁÓ * ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ
ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÇÓ ÉÐÐÁÓÉÁÓ ÅËËÁÄÁÓ (Ó.È.É.Å.) * ÓÙÌÁ ÅËËÇÍÙÍ ÐÑÏÓÊÏÐÙÍ * ÓÙÌÁÔÅÉÏ
ÃÏÍÅÙÍ & ÊÇÄÅÌÏÍÙÍ ÁÌÅÁ ÊÁËÕÌÍÏÕ «Ï ÁÃ. ÐÁÍÔÅËÅÇÌÙÍ» * ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ØÙÑÉÁÓÉÊÙÍ ÁÓÈÅÍÙÍ «ÊÁËÕØÙ» * ÔÏ ×ÁÌÏÃÅËÏ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ * ÖÁÑÌÁÊÏÐÏÉÏÉ
ÔÏÕ ÊÏÓÌÏÕ * ØÕ×ÏÃÇÑÉÁÔÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ Ï ÍÅÓÔÙÑ.
Ç Åöçìåñßäá ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÙÍ ÊÁÉ ÐËÅÉÓÔÇÑÉÁÓÌÙÍ Þôáí ÷ïñçãüò åðéêïéíùíßáò ôïõ Óõíåäñßïõ.
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5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
του Capital Link CSRinGreece
Details Published on 03 July 2015

Σε μια εξαιρετικαʆ δυʆ σκολη μεʆ ρα για τη χωʆρα μας, την Πέμπτη, 25 Ιουνίου
2015, ημεʆ ρα της κριʆ σιμης συνεδριʆασης του Eurogroupμε βασικοʆ θεʆ μα του
την Ελλαʆ δα, το πεʆ μπτο Συνεʆ δριο Εταιρικηʆ ς Κοινωνικηʆ ς Ευθυʆ νης του Capital
Link CSRinGreece με θεʆ μα: «Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία –
Κοινωνία» διεξήχθη με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που
ξεπέρασε τα 600 άτομα. Το Συνεʆ δριο πραγματοποιηʆ θηκε στο ξενοδοχειʆο
Hilton της Αθηʆ νας καικαταʆ γενικηʆ ομολογιʆα των συμμετεχοʆ ντων, απετέλεσε
αχτίδα ελπίδας και αφορμή υπερηφάνειας για τη ποιότητα καθώς και
για την επιτυχία και διεθνή αναγνώριση Ελλήνων που διαπρέπουν
εκτός Ελλάδος και των εξαιρετικών ομιλητών από Ελλάδα.
Σκοποʆ ς του Συνεδριʆου φεʆ τος ηʆ ταν η αναʆ δειξη του τροʆ που ενιʆσχυσης της Ελληνικηʆ ς Οικονομιʆας και Κοινωνιʆας
μεʆ σω της υποστηʆ ριξης της Επιχειρηματικοʆ τητας και της Καινοτομιʆας και προσεʆ φερε στους Συνεʆ δρους -και
ιδιαιʆτερα στους νεʆ ους επιχειρηματιʆες- εʆ ναν πρακτικοʆ και χρηστικοʆ οδηγοʆ ενιʆσχυσης και χρηματοδοʆ τησης των
προταʆ σεωʆν τους καθωʆς και παρουσιʆασης των σημαντικωʆν επαφωʆν που μπορουʆ ν να συμβαʆ λλουν σε αυτηʆ την
κατευʆ θυνση.
Με ιστορικοʆ 20 ετωʆν στη διοργαʆ νωση εξαιρετικαʆ επιτυχημεʆ νων Επενδυτικωʆν Συνεδριʆων, η Capital Link
εγκαινιʆασε πριν αποʆ 5 χροʆ νια τη διοργαʆ νωση μιας σειραʆ ς Ετηʆ σιων Συνεδριʆ ων Εταιρικηʆ ς Κοινωνικηʆ ς Ευθυʆ νης στο
Λονδιʆνο, την Αθηʆ να και τη Νεʆ α Υοʆ ρκη. Το Συνεʆ δριο, οʆ πως και οʆ λα τα Συνεʆ δρια της Capital Link συνδυαʆ ζουν
μοναδικεʆ ς δυνατοʆ τητες πληροφοʆ ρησης, τεχνογνωσιʆ ας και δικτυʆ ωσης.
Το Συνέδριο είχε δύο όψεις – επιχειρηματική και κοινωνική.
Αποʆ την επιχειρηματική πλευρά, το Συνεʆ δριο παρουσιʆασε την γκαʆ μα προγραμμαʆ των και πρωτοβουλιωʆν που
παρεʆ χονται αποʆ εταιριʆες, οργανισμουʆ ς και φορειʆς της Ελλαʆ δος και του εξωτερικουʆ εʆ χοντας ως σκοποʆ , την
υποστηʆ ριξη και χρηματοδοʆ τηση νεʆ ων και μικρομεσαιʆων εταιριωʆν, μεγαʆ λος αριθμοʆ ς των οποιʆων συμμετειʆχε τοʆ σο
με τη φυσικηʆ τους παρουσιʆα, οʆ σο και με ερωτηʆ σεις προς τους ομιλητεʆ ς καʆ νοντας εʆ ναν εξαιρετικοʆ εποικοδομητικοʆ
διαʆ λογο.
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικαʆ διαμορφωμεʆ νο χωʆρο, το Συνεʆ δριο εʆ δωσε για αʆ λλη μιʆα χρονιαʆ τη
δυνατοʆ τητα σε παʆ νω αποʆ 100 ΜΚΟ αποʆ οʆ λη την Ελλαʆ δα, να παρουσιαʆ σουν το εʆ ργο, τις δραστηριοʆ τητες και τις
πρωτοβουλιʆες τους με το δικοʆ τους ενημερωτικοʆ υλικοʆ στο ευρυʆ κοινοʆ . Ειʆναι ιδιαιʆτερα σημαντικοʆ οʆ τι με το
διεθνοποιημεʆ νο προφιʆ λ των Συνεδριʆων της Capital Link, η προβοληʆ τους υπηʆ ρξε ευρυʆ τατη συμπεριλαμβανομεʆ νης
και της Ελληνικηʆ ς Ομογεʆ νειας και του επενδυτικουʆ κοινουʆ στο εξωτερικοʆ .
Το Συνεʆ δριο αʆ νοιξε με συʆ ντομο χαιρετισμοʆ αποʆ τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της CapitalLinkInc. ο
οποιʆος τοʆ νισε τα εξηʆ ς: «Παραʆ τη σημαντικηʆ προʆ οδο που εʆ χει παρατηρηθειʆ σε αρκετουʆ ς τομειʆς στην Ελλαʆ δα,
οφειʆ λουμε να σημειωʆσουμε οʆ τι συνεχιʆζει να βιωʆνει τη μεγαλυʆ τερη οικονομικηʆ και κοινωνικηʆ κριʆση στην
προʆ σφατη ιστοριʆα της. Με οʆ χημα μια νεʆ α αντιʆ ληψη για την Εταιρικηʆ Κοινωνικηʆ Ευθυʆ νη, και τη μεγιστοποιʆηση της
προβοληʆ ς της ωʆστε να διασφαλιστειʆ οʆ τι η επιχειρηματικηʆ επιτυχιʆα θα παραʆ γει ακοʆ μη περισσοʆ τερη αξιʆα και
οʆ φελος για την κοινωνιʆα, φεʆ τος το 5ο Ετηʆ σιο Συνεʆ δριο Εταιρικηʆ ς Κοινωνικηʆ ς Ευθυʆ νης παρουσιʆασε και ανεʆ δειξε
τους τροʆ πους ενιʆ σχυσης της Ελληνικηʆ ς Οικονομιʆ ας και Κοινωνιʆας μεʆ σω της υποστηʆ ριξης της Επιχειρηματικοʆ τητας
και της Καινοτομιʆας. Ειʆμαστε ιδιαιʆτερα ευτυχειʆς για την παρουσιʆα σημαντικωʆν προσωπικοτηʆ των αποʆ την Ελλαʆ δα
και το εξωτερικοʆ , με ιδιαιʆτερη παρουσιʆα στο χωʆρο των επενδυʆ σεων. Παραʆ λληλα τη συμμετοχηʆ των νεοφυωʆν
εταιρειωʆν οι οποιʆες αποδεικνυʆ ουν εʆ μπρακτα την αξιʆα και σημασιʆα της υποστηʆ ριξης της Επιχειρηματικοʆ τητας και
της Καινοτομιʆας».
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ« 2015 Capital Link CSR Leadership Award» & ΚΕΝΤΡΙΚΗΟΜΙΛΙΑ
Φεʆ τος το « 2015 CapitalLinkCSRLeadershipAward» απονεμηʆ θηκε αποʆ το Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Γιώργο
Καμίνη, στον κ. C. Dean Μetropoulos,Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Metropoulos & Company.
Ο κ. Metropoulos, ο οποιʆος ηʆ ταν και ο Κεντρικοʆ ς Ομιλητηʆ ς του Συνεδριʆου, απηυʆ θυνε εʆ να θερμοʆ και εμψυχωτικοʆ
λοʆ γο, δειʆχνοντας την εμπιστοσυʆ νη του για την ενεʆ ργεια και την ευρηματικοʆ τητα των Ελληʆ νων ωʆστε να
ξεπεραʆ σουν τις αντιξοοʆ τητες της κριʆσης. Χαρακτηριστικά, είπε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει το
«Μαϊάμι» όλης της Ευρώπης ενώ τόνισε ότι «το ταλέντο, οι ηγετικές ικανότητες και δυνατότητες των
διακεκριμένων Ελλήνων επιχειρηματιών, αποτελούν τόσο για την Ελλάδα , όσο και για όλο τον κόσμο,
μία μοναδική και ισχυρή ευκαιρία που μπορεί να μετατρέψει τη χώρα μας σε έναν επιτυχημένο
συμμέτοχο σε αυτή τη συναρπαστική γενιά της τεχνολογίας, των διεθνών επενδύσεων και τον
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλοι έχουμε συμφέρον να βοηθήσουμε την
αγαπημένη Ελλάδα των προγόνων μας καθώς ενθαρρύνουμε το μετασχηματισμό της σ’ αυτή τη
συναρπαστική γενιά των ευκαιριών». Στη συνεʆ χεια απαʆ ντησε σε διαʆ φορες ερωτηʆ σεις του κοινουʆ .
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
Ο κ. Jimmy Αθανασόπουλος, Επικεφαληʆ ς Εταιρικηʆ ς Κοινωνικηʆ ς Ευθυʆ νης του Ομιʆ λου Libra & Προʆ εδρος του
Ελληνικουʆ Βραβειʆου Επιχειρηματικοʆ τητας, στην ομιλιʆα του με τιʆτλο «Δημιουργώντας αντίκτυπο μέσω της
Κοινωνικής Ευθύνης» επικεντρωʆθηκε στο σημαντικοʆ ροʆ λο και στην εʆ ντονη επιʆδραση της Εταιρικηʆ ς Κοινωνικηʆ ς
Ευθυʆ νης και περιεʆ γραψε τις 7 + 1 δραʆ σεις που εʆ χουν αναληφθειʆ αποʆ τον Όμιλο Libra για το οʆ φελος της κοινωνιʆας
στο συʆ νολοʆ της αλλαʆ και για την παροχηʆ ευκαιριωʆν σε χαρισματικουʆ ς νεʆ ους ανθρωʆπους. Πιο συγκεκριμεʆ να
αναφεʆ ρθηκε:
•Στο Ινστιτουʆ το Seleni, το οποιʆο στοχευʆ ει στην αντιμετωʆπιση θεμαʆ των που αφορουʆ ν την ψυχικηʆ υγειʆ α των
γυναικωʆν σε οʆ ,τι αφοραʆ την αναπαραγωγηʆ και τη μητροʆ τητα,
•Στην πρωτοβουλιʆα JohnsHopkinsUniversitySchoolofMedicineVisitingScientist-LibraInitiative, η οποιʆα
χρηματοδοτειʆ ερευνητικεʆ ς σχεʆ σεις μεταξυʆ ελληνικωʆν πανεπιστημιʆων και βιοϊατρικωʆν ιδρυμαʆ των και της
περιʆφημης Ιατρικηʆ ς Σχοληʆ ς JohnsHopkins,
•Στο προʆ γραμμα πρακτικηʆ ς αʆ σκησης του LibraGroup, το οποιʆο προσφεʆ ρει ετησιʆως πολυʆ τιμη επαγγελματικηʆ
εμπειριʆασε 100 φοιτητεʆ ς
•Στο Ινσιτουʆ το McCain που λειτουργειʆ σαν θερμοκοιτιʆδα των ηγετωʆν της εποʆ μενης γενιαʆ ς,
•Στο GraceFoundation που υποστηριʆζει ηʆ δη μεταξυʆ αʆ λλων το Χατζηκυριαʆ κειο Ίδρυμα και το Ινστιτουʆ το Prolepsis,
•Στο προʆ γραμμα υποτροφιωʆν του LibraGroup για τη χρηματοδοʆ τηση μεταπτυχιακωʆν φοιτητωʆν της ΑΣΟΕΕ,
•Στη συʆ νοδο TheConcordiaSummit, η οποιʆα στοχευʆ ει στην προωʆθηση και οικοδοʆ μηση συνεργασιωʆν μεταξυʆ του
δημοʆ σιου και του ιδιωτικουʆ τομεʆ α,
•Στο Ελληνικοʆ Βραβειʆο Επιχειρηματικοʆ τητας που αποʆ το 2012 εʆ χει ηʆ δη χορηγηθειʆ σε 11 επιχειρηματιʆες, οι οποιʆοι
απεʆ κτησαν προʆ σβαση σε χρηματοδοʆ τηση, εʆ λαβαν καθοδηʆ γηση αποʆ τον Όμιλο Libra, καθωʆς και υποστηʆ ριξη σε
εξειδικευμεʆ νες επιχειρηματικεʆ ς λειτουργιʆες (π.χ. σε υπηρεσιʆες διοιʆκησης ανθρωπιʆνων ποʆ ρων, IT, λογιστικηʆ ς, κ.λπ.).
Ο κ. Αθανασοʆ πουλος ολοκληʆ ρωσε την ομιλιʆ α του, εκφραʆ ζοντας την αʆ ποψη οʆ τι υπαʆ ρχουν δυʆ ο τροʆ ποι για να
αντιμετωπιʆσει κανειʆς την οικονομικηʆ κριʆ ση: Μπορειʆ ειʆτε να διαμαρτυʆ ρεται και να κατηγορειʆ τους αʆ λλους για τα
οʆ σα συμβαιʆνουν ηʆ μπορειʆ να αποφασιʆσει να καʆ νει καʆ τι γι'αυτοʆ και να εργαστειʆ σκληραʆ για να πετυʆ χει!
Στήριξη & Προώθηση της Καινοτομίας των ΜΜΕ & Νεοφυών Επιχειρήσεων
Συντονιστηʆ ς: κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Δημοσιογραʆ φος, ΣΚΑΙ TV
Συνομιλητεʆ ς:
κα ΑναστασίαΤσίλογλου, Project Manager, Action Finance Initiative
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κ. Χάρης Μακρυνιώτης, Διευθυʆ νων Συʆ μβουλος, Endeavor Greece
κ. Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Γενικοʆ ς Διευθυντηʆ ς, Διʆκτυο Solidarity Now στην Ελλαʆ δα
Το πρωʆτο παʆ νελ, με συντονιστηʆ το δημοσιογραʆ φο του ΣΚΑΙǆ, κ. Κωνσταντίνο Μπογδάνο, συζηʆ τησε τους
μηχανισμουʆ ς για την υποστηʆ ριξη και την προωʆθηση της καινοτομιʆας στις μικρομεσαιʆες και τις νεοφυειʆς
επιχειρηʆ σεις. Πιο συγκεκριμεʆ να:
Η κα Αναστασία Τσίλογλου επεσηʆ μανε τα πλεονεκτηʆ ματα των μικροπιστωʆσεων ως μηχανισμουʆ
χρηματοδοʆ τησης μεʆ χρι 10.000 ευρωʆ για νεʆ ους και υφισταʆ μενους επιχειρηματιʆες, οʆ πως ειʆναι η παροχηʆ ενοʆ ς μεʆ σου
για την αντιμετωʆπιση προβλημαʆ των ρευστοʆ τητας, με παραʆ λληλη καθοδηʆ γηση και εκπαιʆδευση πριν και μεταʆ τη
χρηματοδοʆ τηση, η προʆ σβαση σε κεφαʆ λαια για τις πιο ευαʆ λωτες κοινωνικεʆ ς ομαʆ δες, η καʆ λυψη των
χρηματοδοτικωʆν αναγκωʆν της συντριπτικηʆ ς πλειοψηφιʆας των επιχειρηʆ σεων - συμπεριλαμβανομεʆ νων εκειʆνων που
ειδικευʆ ονται στην καινοτομιʆα και στις εξαγωγικεʆ ς δραστηριοʆ τητες – εʆ χοντας συγχροʆ νως πολυʆ χαμηλαʆ ποσοσταʆ
αθεʆ τησης υποχρεωʆσεων. Η κα Τσιʆ λογλου περιεʆ γραψε συνοπτικαʆ τη δραʆ ση της Action Finance Initiative (AFI) στην
Ελλαʆ δα, τονιʆζοντας τη συνεργασιʆα του οργανισμουʆ με εʆ να ευρυʆ φαʆ σμα δημοʆ σιων και ιδιωτικωʆν φορεʆ ων και
αναφεʆ ρθηκε στους τρεʆ χοντες στοʆ χους του οργανισμουʆ για τη δημιουργιʆα θεʆ σεων εργασιʆας.
Ο κ. Χάρης Μακρυνιώτης ασχοληʆ θηκε με το θεʆ μα της αναʆ γκης δημιουργιʆας θεʆ σεων απασχοʆ λησης στην Ελλαʆ δα
και παρατηʆ ρησε οʆ τι ο μεʆ σος Έλληνας επιχειρηματιʆας παραμεʆ νει συγκεντρωμεʆ νος κυριʆως τον τομεʆ α της εστιʆασης,
με περιορισμεʆ νες δυνατοʆ τητες αναʆ πτυξης και επεʆ κτασης στο εξωτερικοʆ . Δηʆ λωσε οʆ τι η αναʆ πτυξη των ΜΜΕ ειʆναι ο
πιο γρηʆ γορος τροʆ πος για τη δημιουργιʆα νεʆ ων θεʆ σεων εργασιʆας στην ελληνικηʆ αγοραʆ , ωστοʆ σο, αυτοʆ μπορειʆ να
επιτευχθειʆ μοʆ νο μεʆ σα αποʆ την ικανοʆ τητα των ΜΜΕ να αποκτηʆ σουν προʆ σβαση σε ξεʆ νες αγορεʆ ς, κεφαʆ λαιο,
ανθρωʆπινο δυναμικοʆ και διʆκτυα. Χρειαʆ ζεται χροʆ νος για να διαμορφωθειʆ μια εξωστρεφηʆ ς εταιρικηʆ κουλτουʆ ρα οʆ που
οι επιχειρηματιʆες επιδιωʆκουν τη συνεργασιʆ α, οʆ χι μοʆ νο την αʆ σκηση των ατομικωʆν τους συμφεροʆ ντων. Ο κ.
Μακρυνιωʆτης αναφεʆ ρθηκε συνοπτικαʆ στη δραστηριοʆ τητα της Endeavor στην Ελλαʆ δα και υπογραʆ μμισε το γεγονοʆ ς
οʆ τι συνηʆ θως οι ταχυʆ τερα αναπτυσσοʆ μενες εταιρειʆες ειʆναι και αυτεʆ ς που απαιτουʆ ν τη λιγοʆ τερη οικονομικηʆ
υποστηʆ ριξη.
Ο κ. Επαμεινώνδας Φαρμάκης τοʆ νισε την αναʆ γκη για μια αποʆ καʆ τω προς τα παʆ νω προσεʆ γγιση και αναʆ πτυξη
συνεργατικηʆ ς νοοτροπιʆας. Ισχυριʆστηκε οʆ τι ο μοʆ νος τροʆ πος για να επιτευχθειʆ εʆ νας τεʆ τοιος στοʆ χος ειʆναι μεʆ σω της
βελτιʆωσης της ποιοʆ τητας της εκπαιʆδευσης. Αναφεʆ ρθηκε συγκεκριμεʆ να στον οργανισμοʆ Solidarity Now - εʆ να
συνεχωʆς αυξανοʆ μενο διʆκτυο ανθρωʆπων και οργανισμωʆν - και τη δραστηριοʆ τηταʆ του στην Ελλαʆ δα. Η οργαʆ νωση,
διαθεʆ τοντας δυʆ ο κεʆ ντρα εʆ να στην Αθηʆ να και εʆ να στη Θεσσαλονιʆκη, παρεʆ χει εʆ να ευρυʆ φαʆ σμα υπηρεσιωʆν, οʆ πως
ειʆναι βοηʆ θεια σε αʆ τομα ευπαθωʆν ομαʆ δων για να βρουν απασχοʆ ληση. Κατεʆ ληξε οʆ τι ο πιο αποτελεσματικοʆ ς τροʆ πος
για τη βελτιʆωση της επιχειρηματικοʆ τητας στην Ελλαʆ δα ειʆναι να αλλαʆ ξει η δομηʆ του ισχυʆ οντος πλαισιʆου
επιχειρηματικοʆ τητας και ανεʆ φερε ειδικαʆ προγραʆ μματα που απευθυʆ νονται σε Έλληνες που ζουν στο εξωτερικοʆ .
Νεοφυείς Επιχειρήσεις Παραδείγματα Επιτυχίας
Συντονιστηʆ ς: κ. Jimmy Αθανασόπουλος, Επικεφαληʆ ς Εταιρικηʆ ς Κοινωνικηʆ ς Ευθυʆ νης, Όμιλος LibraGroup &
Προʆ εδρος Ελληνικουʆ Βραβειʆου Επιχειρηματικοʆ τητας
Συνομιλητεʆ ς:
κ. Σωκράτης Πλούσας, Ιδρυτηʆ ς, PARNASSE Α.Ε.
κ. Ευάγγελος Παππάς, Ιδρυτηʆ ς, RTsafeP.C.
κ. Γιώργος Τεριζάκης, Ιδρυτηʆ ς, StellaMare
κ. Τάκης Σολωμός, Founding Partner, First Athens S.A.
Το δευʆ τερο παʆ νελ, με συντονιστηʆ τον κ. Τζίμη Αθανασόπουλο, παρουσιʆασε περιπτωʆσεις πετυχημεʆ νων νεοφυωʆν
εταιριωʆν στην ελληνικηʆ αγοραʆ .
Ο κ. Τάκης Σολωμός αναφεʆ ρθηκε στην επενδυτικηʆ δραστηριοʆ τητα της FirstAthens, στα πλαιʆσια χρηματοδοʆ τησης
μεʆ σω των προγραμμαʆ των JEREMIE. Έχουν ηʆ δη επενδυʆ σει σε εʆ ξι νεοφυειʆς επιχειρηʆ σεις και ειʆναι εʆ τοιμοι να
επενδυʆ σουν σε αʆ λλες τεʆ σσερις. Για τον κο Σολωμοʆ , υπαʆ ρχουν χαρισματικοιʆ επιχειρηματιʆες στην Ελλαʆ δα, οι οποιʆοι
καταφεʆ ρνουν να ευδοκιμουʆ ν σε εʆ να υφεσιακοʆ περιβαʆ λλον και υποστηʆ ριξε οʆ τι εξακολουθειʆ να υπαʆ ρχει μια αγοραʆ
στην Ελλαʆ δα, που συντηρειʆται αποʆ ενεργουʆ ς συμμετεʆ χοντες. Προʆ σθεσε πως οι πετυχημεʆ νες επιχειρηματικεʆ ς
ιστοριʆες ειʆναι σχεδοʆ ν καθημερινοʆ φαινοʆ μενο. Ο κ. Σολωμοʆ ς εʆ κλεισε με την επιτυχημεʆ νη ιστοριʆα της νεοσυʆ στατης
εταιρειʆας Travelplanet24.
Ο κ. Γιώργος Τεριζάκης παρουσιʆασε την επιτυχημεʆ νη περιʆ πτωση της δικηʆ ς του επιχειʆρησης, StellaMare, η οποιʆα
παραʆ γει καινοτοʆ μα προϊοʆντα στη θαλαʆ σσια βιομηχανιʆα τροφιʆμων. Ο κ Τεριζαʆ κης ο οποιʆος κεʆ ρδισε το Ελληνικοʆ
Βραβειʆο Επιχειρηματικοʆ τητας (2013), εξεʆ φρασε την αʆ ποψη οʆ τι το κλειδιʆ της επιτυχιʆας για τους Έλληνες
επιχειρηματιʆες εʆ γκειται στην ποιοτικηʆ επεξεργασιʆα πρωʆτων υλωʆν που εʆ τσι κι αλλιωʆς υπαʆ ρχουν στην Ελλαʆ δα για
την παραγωγηʆ προϊοʆντων υψηληʆ ς προστιθεʆ μενης αξιʆας – ως εκ τουʆ του, συνισταʆ επεʆ νδυση σε εξοπλισμοʆ
κορυφαιʆας ποιοʆ τητας. Ο κ Τεριζαʆ κης αναφεʆ ρθηκε εν συντομιʆα στα προβληʆ ματα που αντιμετωπιʆζουν σηʆ μερα οι
Έλληνες επιχειρηματιʆες, οʆ πως η εʆ λ λειψη ρευστοʆ τητας, η εʆ λ λειψη εμπιστοσυʆ νης αποʆ τους ξεʆ νους, και εʆ λ λειψη
υποστηʆ ριξης αποʆ το Ελληνικοʆ Κραʆ τος. Έκλεισε αναφεροʆ μενος στους μελλοντικουʆ ς φιλοʆ δοξους στοʆ χους που εʆ χει
θεʆ σει για την εταιρειʆα του.
Ο κ. Σωκράτης Πλούσσας εξηʆ γησε την εʆ ννοια του OpenCircle, μιας πλατφοʆ ρμας συμμετοχικωʆν επενδυʆ σεων με
διαχειριʆστρια την Parnasse Α.Ε., η οποιʆα δραστηριοποιειʆται σηʆ μερα στους τομειʆ ς των χρηματοοικονομικωʆν
συμβουλευτικωʆν υπηρεσιωʆν καθωʆς και της αναʆ πτυξης λογισμικωʆν για επενδυʆ σεις. Η OpenCircle,
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συγκεντρωʆνοντας κεφαʆ λαια μεʆ σω equitycrowdfunding ενωʆνει τους επενδυτεʆ ς και τους επιχειρηματιʆες πριν, καταʆ
τη διαʆ ρκεια και μεταʆ την ολοκληʆ ρωση της διαδικασιʆας συγκεʆ ντρωσης κεφαλαιʆων, επιτρεʆ ποντας εʆ τσι μια
αποτελεσματικηʆ διαδικασιʆα επιχειρηματικουʆ σχεδιασμουʆ (παρεʆ χονται ακοʆ μα υπηρεσιʆες οʆ πως Coaching και
Mentoring). Η εταιρειʆα εφαρμοʆ ζει μια μεθοδολογιʆα 40 σημειʆων για την επιλογηʆ καταʆ λληλων επενδυʆ σεων για την
πλατφοʆ ρμα της. Τεʆ λος, ο κ. Πλουʆ σσας υποστηʆ ριξε το γεγονοʆ ς οʆ τι λυʆ ση στην κριʆση μπορειʆ να βρεθειʆ μοʆ νο μεʆ σα αποʆ
μεμονωμεʆ νες πρωτοβουλιʆες και το μικρο-οικονομικοʆ περιβαʆ λλον.
Ο κ. Ευάγγελος Παππάς τοʆ νισε τη σημασιʆα και τη διασυʆ νδεση μεταξυʆ της εʆ ρευνας, της καινοτομιʆας και της
επιχειρηματικοʆ τητας. Επιπλεʆ ον, δηʆ λωσε οʆ τι στους ακαδημαϊκουʆ ς πρεʆ πει να δοθουʆ ν κιʆνητρα για την αναʆ ληψη
επιχειρηματικωʆν πρωτοβουλιωʆν, οʆ πως συμβαιʆ νει σε χωʆρες του εξωτερικουʆ , ενωʆ η αποκτηθειʆσα γνωʆση θα πρεʆ πει
να εʆ χει με τη σειραʆ της αντιʆκτυπο στην κοινωνιʆα. Ο κ. Παππαʆ ς ειʆναι στην ευχαʆ ριστη θεʆ ση να συμμετεʆ χει σε μια
εταιρειʆα, η οποιʆα ωφελειʆ την κοινωνιʆα, διασφαλιʆζοντας την αποτελεσματικοʆ τητα και την ασφαʆ λεια των ασθενωʆν
στον τομεʆ α της ογκολογικηʆ ς ακτινοθεραπειʆας, ενωʆ ταυτοʆ χρονα εʆ χει τη δυνατοʆ τητα να δημιουργηʆ σει πλουʆ το.
Τεʆ λος, αναφεʆ ρθηκε στον σημαντικοʆ ροʆ λο των συνεργιωʆν.
Ελληνικές Επιχειρήσεις & Επιχειρηματικότητα
Συντονιστηʆ ς: κ. Παύλος Τσίμας, Δημοσιογραʆ φος, Συʆ μβουλος εʆ κδοσης, Huff Post (Editor-at-large)
Συνομιλητεʆ ς:
κα Γιόλα Βασάκη, Συνεργαʆ της ΕΚΕ, ΔΕΠΑ
κα Ξένια Κούρτογλου, Founder & Managing Partner, Focus Bari A.E. και Co-founder, e-satisfaction
κα Ράνια Σουλάκη, Διευθυʆ ντρια Εταιρικηʆ ς Κοινωνικηʆ ς Ευθυʆ νης Ομιʆ λου Ελληνικαʆ Πετρεʆ λαια
κ. Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντηʆ ς Εταιρικωʆν Σχεʆ σεων, WIND Ελλαʆ ς
κα Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, Γενικηʆ Διευθυʆ ντρια Λιανικηʆ ς Τραπεζικηʆ ς, Εθνικηʆ Τραʆ πεζα της Ελλαʆ δος
Ο δημοσιογραʆ φος, κ. Παύλος Τσίμας, παρουσιʆασε το παʆ νελ, επισημαιʆνοντας την αδυναμιʆα του Ελληνικουʆ
Κραʆ τους - λοʆ γω εʆ λ λειψης της απαραιʆτητης υποδομηʆ ς - να υποστηριʆξει την εξωστρεφηʆ , δυναμικηʆ και μορφωμεʆ νη
νεολαιʆ α του.
Η κα Γιόλα Βασσάκη αναφεʆ ρθηκε στην αυξανοʆ μενη σημασιʆα της βιωʆσιμης αναʆ πτυξης στην επιχειρηματικοʆ τητα,
και υποστηʆ ριξε οʆ τι οι ιʆδιοι πυλωʆνες στηʆ ριξης, δηλαδηʆ η οικονομιʆα, η κοινωνιʆα και το περιβαʆ λλον που ισχυʆ ουν για
την ΕΚΕ, ισχυʆ ουν στην ουσιʆα και για τη βιωσιμοʆ τητα/ανανεωσιμοʆ τητα. Ενιʆσχυσε την αʆ ποψηʆ της με συγκεκριμεʆ να
παραδειʆ γματα επιχειρηματικωʆν εφαρμογωʆν, που ειʆναι συʆ μφωνα με τους Στοʆ χους Βιωʆσιμης Αναʆ πτυξης της Ε.Ε και
του ΟΗΕ.
Η κα Ξένια Κούρτογλου τοʆ νισε οʆ τι το πιο πολυʆ τιμο κεφαʆ λαιο για μια εταιρειʆα ειʆναι το ανθρωʆπινο δυναμικοʆ της
και εʆ δωσε ιδιαιʆτερη εʆ μφαση το ροʆ λο της ηγετικηʆ ς/ιδρυτικηʆ ς ομαʆ δας – ιδανικαʆ 2-3 ατοʆ μων με συμπληρωματικεʆ ς
δεξιοʆ τητες – στην αναʆ ληψη πετυχημεʆ νων επιχειρηματικωʆν δραʆ σεων. Μαʆ λιστα, παρομοιʆασε μια επιχειρηματικηʆ
ομαʆ δα με μια τζαζ μπαʆ ντα, τα μεʆ λη της οποιʆας παιʆζουν τοʆ σο ως συʆ νολο αλλαʆ και ως σολιʆστες, απευθυνοʆ μενοι σε
διαφορετικοʆ κοινοʆ σε καʆ θε τους παραʆ σταση. Τεʆ λος, υπογραʆ μμισε ορισμεʆ να χαρακτηριστικαʆ σημαντικαʆ για εʆ ναν
επιχειρηματιʆα, οʆ πως η αυτοπεποιʆθηση, οι αξιʆες και αρχεʆ ς, το παʆ θος, οι καταʆ λληλοι συνεργαʆ τες, ο ισορροπημεʆ νος
τροʆ πος ζωηʆ ς, η ικανοʆ τητα για μαʆ θηση και η θεʆ ληση για συνεχηʆ εξεʆ λιξη.
Η κα Ράνια Σουλάκη κατεʆ ληξε σε καʆ ποια γενικαʆ συμπεραʆ σματα βασισμεʆ να στο μεταβαλλοʆ μενο τοπιʆο της
ελληνικηʆ ς αγοραʆ ς: επαιʆνεσε το σταδιακοʆ διαχωρισμοʆ της εʆ ννοιας της φιλανθρωπιʆας αποʆ την ΕΚΕ. Αναφεʆ ρθηκε,
επιʆσης, θετικαʆ στην αυʆ ξηση της συμμετοχηʆ ς ακαδημαϊκωʆν στον τομεʆ α των επιχειρηʆ σεων, καθωʆς και για την
συνεχοʆ μενα αυξανοʆ μενη ταʆ ση των νεʆ ων ανθρωʆπων να ασχοληθουʆ ν με την επιχειρηματικοʆ τητα (αν και οʆ χι παʆ ντα
αποʆ επιλογηʆ τους). Προʆ τεινε οʆ τι οι εταιρειʆες θα πρεʆ πει να παρεʆ χουν υποστηʆ ριξη στους νεʆ ους ανθρωʆπους, μεʆ σω
προγραμμαʆ των για πρακτικηʆ αʆ σκηση, mentoring και υποτροφιʆ ες.
Ο κ. Γιώργος Τσαπρούνης αναφεʆ ρθηκε στο ροʆ λο της εταιρικηʆ ς ηθικηʆ ς – η οποιʆα οριʆ ζεται ως "εντιμοʆ τητα,
ακεραιοʆ τητα και ειλικριʆνεια, ανεξαρτηʆ τως κοʆ στους» - για την πετυχημεʆ νη αναʆ πτυξη των επιχειρηʆ σεων. Καταʆ
συνεʆ πεια, ανεʆ πτυξε εʆ να πλαιʆσιο τεσσαʆ ρων διασταʆ σεων, το οποιʆο περιλαμβαʆ νει i) την εταιρικηʆ κουλτουʆ ρα, που
πρεʆ πει να υποστηριʆζεται αποʆ οʆ λα τα ενδιαφεροʆ μενα μεʆ ρη της εταιρειʆας, ii) το κιʆνητρο, ωʆστε να ενθαρρυʆ νεται η
επιθυμητηʆ συμπεριφοραʆ μεʆ σω ενοʆ ς καταʆ λληλου συστηʆ ματος αξιολοʆ γησης και αμοιβωʆν, iii) την ευκαιριʆ α, με
τεχνικεʆ ς οʆ πως η διαχειʆρηση κινδυʆ νων και ο εσωτερικοʆ ς εʆ λεγχος, ελαχιστοποιωʆντας τις πιθανοʆ τητες για ανηʆ θικη
συμπεριφοραʆ , και iv) τις επιλογεʆ ς, με την υποστηʆ ριξη αποʆ την εταιρειʆα των εργαζομεʆ νων, οι οποιʆοι καʆ νουν το
"σωστοʆ ". Στο συʆ νολο, αναγνωʆρισε τη δυσκολιʆα του να ειʆσαι ηθικοʆ ς (σε αντιʆθεση με το να ειʆσαι απλωʆς νομοταγηʆ ς),
αλλαʆ τεκμηριʆωσε με παραδειʆγματα το πωʆς τα οφεʆ λη μιας τεʆ τοιας επιλογηʆ ς υπερβαιʆνουν καταʆ πολυʆ το κοʆ στος της.
Επενδύοντας στο Ελληνικό Επιχειρείν - Στο δρόμο της Ανάκαμψης
Συντονιστηʆ ς: κ. Πέτρος Δούκας, Προʆ εδρος, Capital Partners S.A., Πρωʆην Υφυπουργοʆ ς Οικονομικωʆν και Πρωʆην
Υφυπουργοʆ ς Εξωτερικωʆν
Συνομιλητεʆ ς:
κ. Μιχάλης Μαδιανός , Partner, Global Finance
κα Ειρήνη Μποτονάκη, Υπευʆ θυνη Περιφερειακηʆ ς Αναʆ πτυξης Ελλαʆ δας και Κυʆ πρου, Ευρωπαϊκοʆ Ταμειʆο
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Επενδυʆ σεων (EIF)
κ. Νίκος Σταθόπουλος, Managing Partner, BC Partners
κ. Γιώργος Τσόπελας, Managing Director , McKinsey & Company Greece
Το συγκεκριμεʆ νο παʆ νελ, με συντονιστηʆ τον προʆ εδρο της Capital Partners και πρωʆην Υφυπουργοʆ Οικονομικωʆν και
Εξωτερικωʆν, κ. Πέτρο Δούκα, διερευʆ νησε το κριʆ σιμο ζηʆ τημα της αναʆ καμψης του ελληνικουʆ επιχειρηματικουʆ
τομεʆ α και το ροʆ λο των επενδυʆ σεων.
Ο κ. Μιχάλης Μαδιανός καʆ λυψε τους κυʆ ριους αποτρεπτικουʆ ς παραʆ γοντες για τις επενδυʆ σεις στην ελληνικηʆ
αγοραʆ , και προʆ τεινε ορισμεʆ να διορθωτικαʆ μεʆ τρα, οʆ πως ειʆναι η διατηʆ ρηση της σταθεροʆ τητας, η μειʆωση της
γραφειοκρατιʆ ας και της διαφθοραʆ ς, η φορολογικηʆ μεταρρυʆ θμιση, η επιβοληʆ του νοʆ μου, η μειʆωση του
υπερμεγεʆ θους κραʆ τους, και η αναʆ πτυξη μιας επιχειρηματικηʆ ς κουλτουʆ ρας. Αναφεʆ ρθηκε σε χαρακτηριστικαʆ
επιχειρηʆ σεων που επιβιʆωσαν με επιτυχιʆα μεʆ σα στην κριʆση, οʆ πως ειʆναι η εξωστρεʆ φεια, ο εξαγωγικοʆ ς
προσανατολισμοʆ ς και το ανταγωνιστικοʆ πλεονεʆ κτημα, ενωʆ προεʆ βησαν σε τεχνικεʆ ς ανασχεδιασμουʆ /
αναδιαʆ ρθρωσης. Ο κ. Μαδιανοʆ ς υπογραʆ μμισε επιʆσης την αναʆ γκη για τους επενδυτεʆ ς να παρεʆ χουν στις ΜΜΕ
χρηματοδοʆ τηση ιδιʆων κεφαλαιʆων, καθωʆς ειʆτε η κεφαλαιακηʆ τους διαʆ ρθρωση δεν τους επιτρεʆ πει να δανειστουʆ ν
περαιτεʆ ρω, ειʆτε η προʆ σβασηʆ τους σε δανειοδοτηʆ σεις ειʆναι σημαντικαʆ μειωμεʆ νη.
Η κα Ειρήνη Μποτονάκη περιεʆ γραψε τον ροʆ λο του Ευρωπαϊκουʆ Ταμειʆου Επενδυʆ σεων, για τη ευʆ κολη προʆ σβαση
των ΜΜΕ σε χρηματοδοʆ τηση. Το Ταμειʆο δραστηριοποιειʆται κυριʆως στη διαχειʆριση ποʆ ρων των διαρθρωτικωʆν
ταμειʆων (π.χ. ΕΣΠΑ), παρεʆ χει εγγυʆ ηση τραπεζικωʆν δανειʆων και διευκολυʆ νσεις για μικροπιστωʆσεις προς τις ΜΜΕ,
ενωʆ επενδυʆ ει σε επιχειρηματικαʆ και επενδυτικαʆ κεφαʆ λαια. Συνεργαʆ ζονται κυριʆως με μεσαʆ ζοντες της αγοραʆ ς, οι
οποιʆοι μπορουʆ ν να αξιολογηʆ σουν καλυʆ τερα τους τοπικουʆ ς επιχειρηματικουʆ ς παιʆκτες. Η κα Μποτοναʆ κη σχολιʆασε
περαιτεʆ ρω την επενδυτικηʆ δυναμικηʆ της χρηματοδοʆ τησης μεʆ σω προγραμμαʆ των JEREMIE.
Ο κ. Νίκος Σταθόπουλος τοʆ νισε την αναʆ γκη για εʆ να σταθεροʆ λειτουργικοʆ και επενδυτικοʆ πλαιʆσιο στην Ελλαʆ δα.
Αμφισβηʆ τησε την ικανοʆ τητα του κραʆ τους να ειʆναι ικανοʆ ς επιχειρηματιʆας κι εʆ κρινε οʆ τι ο ροʆ λος του θα πρεʆ πει να
περιοριστειʆ στο να δημιουργειʆ τις καταʆ λληλες προϋ ποθεʆ σεις ωʆστε να διευκολυʆ νει τις επενδυʆ σεις. Λοʆ γω του
εγγενουʆ ς μικρουʆ μεγεʆ θους της ελληνικηʆ ς αγοραʆ ς ειʆναι αναγκαιʆο για τις τοπικεʆ ς επιχειρηʆ σεις να εʆ χουν εʆ να
εξαγωγικοʆ προσανατολισμοʆ , εαʆ ν επιθυμουʆ ν να αναπτυχθουʆ ν, ενωʆ οι πιο σημαντικεʆ ς βιομηχανιʆες φαιʆνεται να ειʆναι
εκειʆνες με την ικανοʆ τητα να συγχωνευθουʆ ν. Ο κ. Σταθοʆ πουλος υποστηʆ ριξε επιʆσης οʆ τι το ελληνικοʆ περιβαʆ λλον – ως
εʆ χει - εμποδιʆζει την αποʆ δοση των ταλαντουʆ χων στελεχωʆν.
Ο κ. Γιώργος Τσόπελας εʆ δωσε μια επισκοʆ πηση των προʆ σφατων ερευνωʆν της McKinsey για τη δυνητικηʆ αναʆ πτυξη
της Ελλαʆ δας και τη σχετικηʆ συνιστωʆμενη στρατηγικηʆ για την αναʆ καμψη. Ο κ. Τσοʆ πελας ανεʆ λυσε διαʆ φορα μεγεʆ θη
ωʆστε να καταληʆ ξει σε ορισμεʆ να συμπεραʆ σματα, π.χ. εξηʆ γησε πωʆς εʆ νας συγκεκριμεʆ νος ετηʆ σιος ρυθμοʆ ς αναʆ πτυξης
θα καταστουʆ σε το ελληνικοʆ χρεʆ ος βιωʆσιμο. Ακοʆ μα, υποστηʆ ριξε τη δυνατοʆ τητα ορισμεʆ νων μεταρρυθμιʆσεων, να
εʆ χουν θετικοʆ αντιʆ κτυπο στην κοινωνιʆα. Τεʆ λος, αναφεʆ ρθηκε σε συγκεκριμεʆ να παραδειʆγματα οʆ που οι
μεταρρυθμιʆσεις θα ειʆναι επωφεληʆ ς, οʆ πως το ζηʆ τημα επιʆσπευσης των νομικωʆν διαδικασιωʆν που επηρεαʆ ζει πολλουʆ ς
κλαʆ δους της οικονομιʆας, καθωʆς και τις αλλαγεʆ ς που θα πρεʆ πει να γιʆνουν για να ενισχυʆ σουν αποκλειστικαʆ τον
κλαʆ δο του ιατρικουʆ τουρισμουʆ .
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Ομογενών Επιχειρηματιών & Εκπροσώπων Startups
Συμβουλές προς τους Νέους Επιχειρηματίες
Λαμβαʆ νοντας υποʆ ψη τα εξαιρετικαʆ επιτευʆ γματα και την εμπειριʆα των κκ. John P. Calamos, John Koudounis,
Dennis Mehiel και C. Dean Μetropoulos καθωʆς και τη διʆψα για μαʆ θηση, συμβουληʆ και καθοδηʆ γηση που
δειʆχνουν οι νεʆ οι επιχειρηματιʆ ες, παρουσιαʆ στηκε ειδικηʆ ενοʆ τητα καταʆ τη διαʆ ρκεια του Συνεδριʆου, με τιʆτλο
«Καθοδηγώντας την επόμενη Γενιά».
Τη συζηʆ τηση συντοʆ νισε η δημοσιογραʆ φος, κα Σοφία Παπαϊωάννου, Διευθυʆ ντρια Έκδοσης, Hufϐington Post
Ελλαʆ δος & Παρουσιαʆ στρια εκπομπηʆ ς 360ο, Alpha TV . Οι ομιλητεʆ ς μοιραʆ στηκαν τη μακροʆ χρονη επενδυτικηʆ
εμπειριʆα τους, κυριʆως στο περιβαʆ λλον των ΗΠΑ, και εʆ δωσαν συμβουλεʆ ς στους νεʆ ους Έλληνες επιχειρηματιʆες.
Ως αρχικηʆ δηʆ λωση, ο κ. John P. Calamos εξεʆ φρασε την αʆ ποψη οʆ τι η αναʆ πτυξη στην Ελλαʆ δα μπορειʆ να προεʆ λθει
μοʆ νο αποʆ τις μικρεʆ ς επιχειρηʆ σεις, οʆ πως συμβαιʆ νει στις ΗΠΑ, ενωʆ ο ιʆδιος ειʆναι πεπεισμεʆ νος οʆ τι η καινοτομιʆα ειʆναι ο
μοʆ νος τροʆ πος για τη δημιουργιʆα θεʆ σεων εργασιʆας, την αυʆ ξηση της παραγωγικοʆ τητας και τη δημιουργιʆα πλουʆ του
για οʆ λους.
Ο κ. C. Dean Metropoulos μιʆ λησε για αποτυχιʆα της Ελλαʆ δας να αξιοποιηʆ σει σωσταʆ τους γεμαʆ τους ενεʆ ργεια,
μορφωμεʆ νους νεʆ ους ανθρωʆπους, ενωʆ επεʆ μεινε στην αξιʆα της πολιτικηʆ ς ηγεσιʆας και την ικανοʆ τητα της να
διατηρηʆ σει εʆ να σταθεροʆ , προβλεʆ ψιμο και αξιοʆ πιστο περιβαʆ λλον οʆ που το κεφαʆ λαιο θα δυʆ ναται να επιδιωʆξει τους
στοʆ χους του.
Ο κ. John Koudounis τοʆ νισε το γεγονοʆ ς οʆ τι η λιτοʆ τητα εʆ χει οδηγηʆ σει σε περικοπεʆ ς, χωριʆς την ταυτοʆ χρονη
δημιουργιʆα οικονομικωʆν κινηʆ τρων. Παρεʆ μεινε αισιοʆ δοξος, ωστοʆ σο, πως εʆ νας επιχειρηματιʆας με μια λαμπρηʆ ιδεʆ α,
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διατηρωʆντας την πιʆστη του και εʆ τοιμος να αγωνιστειʆ για αυτηʆ , θα μπορουʆ σε να ξεπεραʆ σει την κριʆση και μαʆ λιστα
να επιτυʆ χει.
Τεʆ λος, ο κος D. Mehiel επικαλεʆ στηκε το αμερικανικοʆ ρητοʆ : “Neverwasteacrisis!”, δηλαδηʆ “Ποτεʆ μη χαραμιʆζεις μιʆα
κριʆση.” Πιστευʆ ει οʆ τι το προʆ βλημα στην Ελλαʆ δα - σε αντιʆθεση με της ΗΠΑ - ειʆναι η εʆ λ λειψη ενοʆ ς πλαισιʆου, οʆ που οι
αʆ νθρωποι κατανοουʆ ν τους κανοʆ νες και μπορουʆ ν να παʆ ρουν συνειδηταʆ ριʆσκα με την ελπιʆδα της υλοποιʆησης του
επιχειρηματικουʆ οραʆ ματοʆ ς τους.
Η κα Παπαϊωάννου ρωʆτησε για το ειʆδος εκειʆνο του πλαισιʆου, το οποιʆο βοηʆ θησε τους επιχειρηματιʆες στις ΗΠΑ να
ξεπεραʆ σουν τα εμποʆ δια καταʆ τη διαʆ ρκεια μιας κριʆσιμης περιοʆ δου.
Ο κ. Calamos αναφεʆ ρθηκε στην ευθυʆ νη της κυβεʆ ρνησης να παραʆ σχει το αναγκαιʆο πλαιʆσιο ωʆστε οι επιχειρηʆ σεις να
ευδοκιμηʆ σουν. Ως παραʆ δειγμα χρησιμοποιʆησε το προʆ βλημα του υπερπληθωρισμουʆ καταʆ τη δεκαετιʆα του 1980, και
τις μειωʆσεις φοʆ ρων που αποφαʆ σισε η κυβεʆ ρνηση των ΗΠΑ καταʆ τη ιʆδια περιʆοδο, ωʆστε να τονωθειʆ η οικονομικηʆ
αναʆ πτυξη.
Ο κ. Metropoulos μιʆ λησε με θεʆ ρμη για την ενεʆ ργεια και την επιθυμιʆα καʆ ποιου να πετυʆ χει. Επαιʆνεσε τις ΗΠΑ για το
“leanandmean” (λιτοʆ και αποτελεσματικοʆ ) επιχειρησιακοʆ πλαιʆ σιο, οι κανοʆ νες του οποιʆου ειʆναι γνωστοιʆ στους
εμπλεκοʆ μενους παιʆκτες, και οʆ που οι αποφαʆ σεις εκτελουʆ νται γρηʆ γορα. Η αναʆ πτυξη δημιουργειʆται αποʆ νεʆ α
προϊοʆντα, την καινοτομιʆα, την αυτοματοποιʆηση και το ανταγωνιστικοʆ πλεονεʆ κτημα.
Η δημοσιογραʆ φος εʆ θεσε το ερωʆτημα του πωʆς οι Έλληνες επιχειρηματιʆες μπορουʆ ν να εξαπλωθουʆ ν διεθνωʆς.
Ο κ. Koudounisυπογραʆ μμισε τη σημασιʆα της δικτυʆ ωσης (ακοʆ μη και σε πανεπιστημιακοʆ επιʆπεδο) και των μεʆ σων
κοινωνικηʆ ς δικτυʆ ωσης. Επεσηʆ μανε την αναʆ γκη της υʆ παρξης εμπιστοσυʆ νης στο περιβαʆ λλον στο οποιʆο λειτουργουʆ ν
- για την οποιʆα η πολιτικηʆ σταθεροʆ τητα αποτελειʆ προϋ ποʆ θεση - ενωʆ ειʆναι απαραιʆ τητο να γνωριʆζουν τους οʆ ρους
του ανταγωνισμουʆ σε αυτοʆ το περιβαʆ λλον.
Ο κ. Mehiel απαʆ ντησε σε μια ερωʆτηση σχετικαʆ με τις μεταρρυθμιʆσεις που πρεʆ πει να εφαρμοστουʆ ν στην Ελλαʆ δα.
Υποστηʆ ριξε την υιοθεʆ τηση του ενιαιʆου φοʆ ρου και την επιβοληʆ ενοʆ ς διʆκαιου και ευεʆ λικτου φορολογικουʆ
καθεστωʆτος. Για παραʆ δειγμα, οʆ σοι κατηγορουʆ νται για φορολογικηʆ απαʆ τη θα πρεʆ πει να τιμωρουʆ νται.
Η συζηʆ τηση συνεχιʆστηκε με ερωτηʆ σεις που τεʆ θηκαν στους ομιλητεʆ ς αποʆ εκπροσωʆπους ελληνικωʆν startups:
Ο εκπροʆ σωπος της AbZorba, κ. Μάνος Μοσχούς, ζηʆ τησε συμβουλεʆ ς σχετικαʆ με το αν – με δεδομεʆ νη την κακηʆ
καταʆ σταση στην Ελλαʆ δα – εʆ νας επιχειρηματιʆας θα πρεʆ πει να παραμειʆνει στη χωʆρα ηʆ να μετεγκατασταθειʆ στο
εξωτερικοʆ . Ο κ. Mehiel αναγνωʆρισε το γεγονοʆ ς οʆ τι ειʆναι πιο δυʆ σκολο για τους νεοʆ τερους ανθρωʆπους να
αναδειʆξουν το ταλεʆ ντο τους στην Ελλαʆ δα, ιδιαιʆτερα τα τελευταιʆα χροʆ νια. Ωστοʆ σο, η μετεγκαταʆ σταση παραμεʆ νει σε
μεγαʆ λο βαθμοʆ μια προσωπικηʆ υποʆ θεση, αναʆ λογα με παραʆ γοντες οʆ πως η ατομικηʆ καταʆ σταση ενοʆ ς ατοʆ μου και τον
τυʆ πο της βιομηχανιʆας στην οποιʆα δραστηριοποιειʆται.
Ο εκπροʆ σωπος της eLearning, κ. Χριστόφορος Παππάς, ρωʆτησε αν η επιχειρηματικοʆ τητα θα πρεʆ πει να
διδαʆ σκεται στο εκπαιδευτικοʆ συʆ στημα. Ο κ. Metropoulos αμφισβηʆ τησε το βαθμοʆ στον οποιʆο η
επιχειρηματικοʆ τητα μπορειʆ να διδαχθειʆ, διοʆ τι ειʆναι καταʆ κυʆ ριο λοʆ γο εʆ μφυτη. Θεωρειʆ σημαντικηʆ , οʆ μως, την
αναʆ πτυξη μιας επιχειρηματικηʆ ς κουλτουʆ ρας. Ο κ. Calamos χαρακτηριστικαʆ απαʆ ντησε οʆ τι «το πανεπιστηʆ μιο σας
διδαʆ σκει τι να σκεφτειʆτε. Αλλαʆ η ελληνικηʆ φιλοσοφιʆα σας διδαʆ σκει πωʆς να σκεʆ φτεστε».
Η ερωʆτηση της e-satisfaction με τον εκπροʆ σωποʆ της κ. Ευάγγελο Κοτσώνη προς τους ομιλητεʆ ς αφορουʆ σε το
πωʆς αντιμετωʆπισαν τις μεγαʆ λες απογοητευʆ σεις στην καριεʆ ρα τους. Ο κ. Koudounis προʆ τεινε οʆ τι ο επιχειρηματιʆας
πρεʆ πει να ειʆναι παθιασμεʆ νος και να πιστευʆ ει στο προϊοʆν του, καθωʆς αυτοʆ μπορειʆ να τον βοηθηʆ σει να ξεπεραʆ σει τα
εμποʆ δια, ενωʆ δεν πρεʆ πει ποτεʆ να δισταʆ ζει να αναζηταʆ ποʆ ρους εκτοʆ ς Ελλαʆ δας, αν αυτοʆ κριθειʆ αναγκαιʆο.
Εκπροʆ σωπος της Green Cola ρωʆτησε τα μεʆ λη του παʆ νελ αν θα επεʆ νδυαν σε εʆ να προϊοʆν το οποιʆο θα ειʆχε μεγαʆ λες
πιθανοʆ τητες αναʆ πτυξης με το οποιʆο οʆ μως οι ιʆδιοι δεν θα ηʆ ταν εξοικειωμεʆ νοι. Αν και ο κ. Metropoulos δεν
απεʆ κλεισε εʆ να τεʆ τοιο ενδεχοʆ μενο, επεʆ μεινε στη σημασιʆα του να υπαʆ ρχει εʆ να σαφεʆ ς οʆ ραμα για το πουʆ θεʆ λει ο
επιχειρηματιʆας να οδηγηʆ σει την επιχειʆρησηʆ του. Η επεʆ νδυση σε εʆ ναν οικειʆο κλαʆ δο διευκολυʆ νει την μεʆ τρηση των
επιδοʆ σεων και ειʆναι πολυʆ πιο εμπνευσμεʆ νη, προʆ σθεσε.

9/7/2015 12:15 µµ

5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link...

7 of 10

http://www.nafsgreen.gr/newsite/index.php/sea-world/world-news/even...

Αποʆ το ΙΑΤΡΕΙΟ Online, οι κκ. Μανωʆλης Νειαʆ δας και Μανωʆλης Κουκλεʆ λης, ηʆ θελαν να γνωριʆζουν ποιος ειʆναι ο
καλυʆ τερος τροʆ πος για μια νεοσυʆ στατη επιχειʆρηση να διεθνοποιηθειʆ και ποʆ τε ειʆναι η καταʆ λληλη στιγμηʆ για να γιʆ νει
αυτοʆ . Ο κ. Calamos τοʆ νισε το γεγονοʆ ς οʆ τι μια επιχειʆρηση πρωʆτα θα πρεʆ πει να ειʆναι επιτυχημεʆ νη στην αγοραʆ στην
οποιʆα βριʆσκεται και μεταʆ να επεκταθειʆ και σε αʆ λλες αγορεʆ ς.
Αποʆ τη Necova PC, ο κ. Βασίλειος Σούλιος, ρωʆτησε για το ειʆδος της βοηʆ θειας που οι συμμετεʆ χοντες στο παʆ νελ
προσφεʆ ρουν στις νεοφυειʆς επιχειρηʆ σεις στις οποιʆες επενδυʆ ουν. Για τον κ. Mehiel, η βοηʆ θεια στις βασικεʆ ς
επιχειρηματικεʆ ς δραστηριοʆ τητες ειʆναι καθοριστικηʆ ς σημασιʆας. Επιπλεʆ ον, υποστηʆ ριξε οʆ τι ως επενδυτηʆ ς θα πρεʆ πει
να αισθαʆ νεται αʆ νετα με την ομαʆ δα της νεʆ ας επιχειʆρησης, διαθεʆ τονταʆ ς τους κεφαʆ λαιο μοʆ νο οʆ ταν τηρουʆ νται οι
καταʆ λληλες προδιαγραφεʆ ς.
Ο εκπροʆ σωπος της Pinnatta κ. Γιώργος Σπανουδάκης, ζηʆ τησε αποʆ τους ομιλητεʆ ς να ανατρεʆ ξουν στο παρελθοʆ ν πριν αποʆ την πρωʆτη μεγαʆ λη επιτυχιʆα τους - και να περιγραʆ ψουν τον μεγαλυʆ τερο φοʆ βο τους, καθωʆς και τον τροʆ πο
που τον διαχειριʆστηκαν. Ο κ. Calamos οʆ ρισε αʆ μεσα ως το μεγαλυʆ τεροʆ του φοʆ βο την πιθανηʆ αποτυχιʆα του να
παρεʆ χει καλαʆ προϊ οʆντα στους πελαʆ τες του. Καʆ θε τιʆ αʆ λλο ειʆ ναι παραʆ γωγο αυτουʆ , ισχυριʆστηκε. Ο κ. Mehiel
προʆ σθεσε οʆ τι αν εʆ χεις εʆ να σαφεʆ ς οʆ ραμα ως επιχειρηματιʆας, δεν πρεʆ πει να φοβαʆ σαι.
Τεʆ λος, η ερωʆτηση αποʆ την TripInView και τον κ. Αχιλλεʆ α Χατζηνιʆκο, αφορουʆ σε την επιλογηʆ μιας διʆκαιης μεθοʆ δου
αποτιʆμησης μιας νεοφυουʆ ς επιχειʆρησης η οποιʆα δεν διαθεʆ τει ιστορικαʆ στοιχειʆα. Ο κ. Κουδούνης αναφεʆ ρθηκε
κυριʆως στη μεʆ θοδο των Πολλαπλασιαστωʆν (Multiples) ηʆ των Ομοειδωʆν Εταιρειωʆν της Αγοραʆ ς (ComparableFirms).
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης – Ομογενών & Ελλήνων Επιχειρηματιών
Κορυφαιʆο ενδιαφεʆ ρον του Συνεδριʆου αποτεʆ λεσε η συζηʆ τηση Στρογγυληʆ ς Τραπεʆ ζης με θεʆ μα «Η Ελλάδα στην
Παγκόσμια Ατζέντα Επενδύσεων», την οποιʆα συντοʆ νισε ο Διπλωματικοʆ ς Ανταποκριτηʆ ς & Αρθρογραʆ φος της
Καθημερινηʆ ς κ. Αθανάσιος Ellis και η οποιʆ α περιστραʆ φηκε γυʆ ρω αποʆ την επαναφοραʆ της Ελλαʆ δας στην
παγκοʆ σμια ατζεʆ ντα των επενδυʆ σεων.
Στη συζηʆ τηση συμμετειʆχαν οι κκ. John P. Calamos, Founder, Chairman, CEO and Global Co-Chief Investment Ofϐicer,
Calamos Investments, John Koudounis, President & CEO, Mizuho Securities USA, Inc., Λόης Λαμπριανίδης,
Γενικοʆ ς Γραμματεʆ ας Ιδιωτικωʆν Επενδυʆ σεων, Dennis Mehiel, Chairman & CEO, Four M Investments, C. Dean
Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company, Stelios Zavvos, Founder & CEO, Zeus Capital Managers,
Ανδρέας Ανδρεάδης, Προʆ εδρος, Συνδεʆ σμου Ελληνικωʆν Τουριστικωʆν Επιχειρηʆ σεων (ΣΕΤΕ), Κωνσταντίνος
Μπίτσιος, Εκτελεστικοʆ ς Αντιπροʆ εδρος & Προʆ εδρος Εκτελεστικηʆ ς Επιτροπηʆ ς, Συνδεʆ σμου Επιχειρηʆ σεων &
Βιομηχανιωʆν (ΣΕΒ) και Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθυʆ νων Συʆ μβουλος, ΕΥ Ελλαʆ δος.
Οι περισσοʆ τεροι ομιλητεʆ ς ξεκιʆνησαν εντοπιʆζοντας διαʆ φορα τρεʆ χοντα επενδυτικαʆ προβληʆ ματα στην Ελλαʆ δα.
Ο κ. Calamos υποστηʆ ριξε οʆ τι η σημερινηʆ πολιτικηʆ ασταʆ θεια αποθαρρυʆ νει τους επενδυτεʆ ς, και τοʆ νισε την αναʆ γκη
για την αποκαταʆ σταση της σταθεροʆ τητας.
Για τον κ. Metropoulos, η προʆ βλεψη ειʆναι εʆ νας κριʆσιμος παραʆ γοντας, ιδιαιʆ τερα στη νομοθεσιʆα. Τοʆ νισε επιʆσης την
αναʆ γκη συνεργασιʆας με καʆ ποιον αξιοʆ πιστο τοπικοʆ εταιʆρο, ο οποιʆος να ξεʆ ρει πωʆς να ελιχθειʆ σε τοπικοʆ επιʆπεδο.
Για τον κ. Koudounis, ειʆ ναι λογικοʆ - με δεδομεʆ νη την πληθωʆρα των προτεινοʆ μενων επενδυʆ σεων σε οʆ λο τον κοʆ σμο
– το οʆ τι οι επενδυτεʆ ς προσπαθουʆ ν να ισορροπηʆ σουν την οʆ ρεξηʆ τους για κεʆ ρδη με την προθυμιʆα τους να παʆ ρουν τα
αντιʆστοιχα ριʆσκα. Ειʆναι ευʆ λογο οʆ τι στην περιʆπτωση της Ελλαʆ δας, πρεʆ πει να ληφθουʆ ν υποʆ ψη οι πολιτικοιʆ και
οικονομικοιʆ κιʆνδυνοι.
Ο κ. Mehiel υιοθεʆ τησε μια παροʆ μοια αʆ ποψη και αναγνωʆρισε τη δυσκολιʆα των εισροωʆν κεφαλαιʆου αποʆ το
εξωτερικοʆ στην Ελλαʆ δα, λοʆ γω της επικρατουʆ σας πολιτικηʆ ς αβεβαιοʆ τητας.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης υποστηʆ ριξε οʆ τι θα υπαʆ ρχουν παʆ ντα επενδυτεʆ ς που θα αναζητουʆ ν το ριʆσκο. Ωστοʆ σο, λοʆ γω
της συνεχιζοʆ μενης αβεβαιοʆ τητας τα περιουσιακαʆ τους στοιχειʆ α στη χωʆρα διατρεʆ χουν συνεχωʆς τον κιʆνδυνο της
υποτιʆμησης.
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Ο κ. Στέλιος Ζαββός εξεʆ τασε γιατιʆ εʆ νας επενδυτηʆ ς θα επεʆ λεγε να επενδυʆ σει στην Ελλαʆ δα, οʆ ταν υπαʆ ρχουν τοʆ σες
πολλεʆ ς ευκαιριʆες σε παγκοʆ σμιο επιʆ πεδο. Μιʆ λησε για τη σημασιʆα του πλαισιʆου της πολιτικηʆ ς-κοινωνιʆαςοικονομιʆας. Εξεʆ φρασε την αʆ ποψη οʆ τι μοʆ νο ο ιδιωτικοʆ ς τομεʆ ας θα μπορουʆ σε να βγαʆ λει την Ελλαʆ δα αποʆ την κριʆση
και επεσηʆ μανε το γεγονοʆ ς οʆ τι η χωʆρα χρειαʆ ζεται πολιτικηʆ σταθεροʆ τητα, διαρθρωτικεʆ ς μεταρρυθμιʆσεις,
περιβαλλοντικεʆ ς επιδοʆ σεις και λιγοʆ τερη γραφειοκρατιʆα. Επιπλεʆ ον, ο ιʆδιος ταʆ χθηκε υπεʆ ρ της υιοθεʆ τησης ενοʆ ς
προβλεʆ ψιμου φορολογικουʆ συντελεστηʆ και ενοʆ ς διʆκαιου συστηʆ ματος ειʆσπραξης φοʆ ρων, ενοʆ ς διʆκαιου νομικουʆ
συστηʆ ματος, καθωʆς και της δημιουργιʆας ενοʆ ς οικοσυστηʆ ματος καινοτομιʆ ας.
Ο κ. Ανδρεάδης συζηʆ τησε την - ακοʆ μα - θετικηʆ και εμφανηʆ προοπτικηʆ του τομεʆ α του ελληνικουʆ τουρισμουʆ , και
ισχυριʆστηκε οʆ τι εξακολουθουʆ ν να υπαʆ ρχουν πολλεʆ ς ανεκμεταʆ λλευτες δυνατοʆ τητες σε αυτοʆ ν τον τομεʆ α.
Για τον κ. Κωνσταντίνο Μπίτσιο, οι δυʆ ο βασικεʆ ς προϋ ποθεʆ σεις για να επενδυʆ σουν στην Ελλαʆ δα ειʆναι α) η
νομισματικηʆ (οικονομικηʆ ) σταθεροʆ τητα και β) οι διαρθρωτικεʆ ς μεταρρυθμιʆσεις (που επηρεαʆ ζουν τομειʆς οʆ πως το
δημοʆ σιο, τη νομοθεσιʆα και τα ρυθμιστικαʆ συστηʆ ματα, καθωʆς και το φορολογικοʆ συʆ στημα).
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου υποστηʆ ριξε οʆ τι αν και η Ελλαʆ δα ειʆναι εʆ να υπεʆ ροχο μεʆ ρος για να ζηʆ σει κανειʆς, εξακολουθειʆ
να ειʆναι εʆ νας δυʆ σκολος χωʆρος για τις επιχειρηʆ σεις. Γι 'αυτοʆ ν μια αναʆ καμψη μπορειʆ να επιτευχθειʆ μοʆ νο
αξιολογωʆντας το i) τιʆ εʆ χουμε καʆ νει λαʆ θος μεʆ χρι στιγμηʆ ς, ii) τιʆ καʆ νουμε σωσταʆ και θα πρεʆ πει να συνεχιʆσουμε να
καʆ νουμε, και iii) τι θα πρεʆ πει να αρχιʆσουμε να καʆ νουμε. Μιʆ λησε για την αναʆ γκη να αποκτηʆ σουμε οʆ ραμα, να
εισαʆ γουμε βαθιεʆ ς μεταρρυθμιʆσεις, καθωʆς και για την αναʆ γκη αντιμετωʆπισης των ολιγοπωλιʆων και της διαφθοραʆ ς,
και της επεʆ νδυσης στον τομεʆ α της Ε&Α και της εκπαιʆδευσης.
Τεʆ λος, η αʆ ποψη του κ. Λόη Λαμπριανίδη ειʆναι οʆ τι οι επενδυτεʆ ς περιμεʆ νουν "τα πραʆ γματα να κατασταλαʆ ξουν",
πριν αποφασιʆσουν να επενδυʆ σουν στη χωʆρα. Κατεʆ ληξε με τον κριʆσιμο ροʆ λο των επενδυʆ σεων στη διατηʆ ρηση της
Ελλαʆ δας στο πλαιʆσιο της αλυσιʆδας αξιʆας, την αναʆ γκη της χωʆρας να σταματηʆ σει η μεταναʆ στευση μορφωμεʆ νων
ανθρωʆπων στο εξωτερικοʆ , και η αναγκαιοʆ τητα αλλαγηʆ ς του οικοσυστηʆ ματος.
Η συζηʆ τηση συνεχιʆστηκε με τις προκληʆ σεις που προκυʆ πτουν στο ζηʆ τημα επιλογηʆ ς ενοʆ ς καταʆ λληλου τοπικουʆ
εταιʆρου.
Ο κ. Ζαββός εʆ θεσε την αναγκαιοʆ τητα επιλογηʆ ς ενοʆ ς τοπικουʆ παιʆκτη, εʆ τσι ωʆστε να μειωθειʆ η ασταʆ θεια.
Ο κ.Metropoulosαπαριʆθμησε ορισμεʆ νους παραʆ γοντες, που θα καθοριʆσουν την επιλογηʆ του ιδανικουʆ τοπικουʆ
εταιʆρου - μερικαʆ αποʆ αυταʆ εʆ χουν σχεʆ ση με το εξωτερικοʆ περιβαʆ λλον (οʆ πως η τιμολοʆ γηση), ενωʆ αʆ λλοι εʆ χουν
εσωτερικοʆ προσανατολισμοʆ (οʆ πως η ακεραιοʆ τητα και ο επαγγελματισμοʆ ς).
Ο κ. Koudounis επεσηʆ μανε το γεγονοʆ ς οʆ τι θα πρεʆ πει να παʆ ρεις καʆ ποιο χροʆ νο και να ζυγιʆσεις καλαʆ μια τεʆ τοια
επιλογηʆ . Επιʆσης, εʆ θεσε και το θεʆ μα της οικοδοʆ μησης εταιρικωʆν σχεʆ σεων και της φηʆ μης των υποψηφιʆων τοπικωʆν
εταιʆρων.
Ομοιʆως, ο κ. Mehiel μιʆ λησε για καʆ ποιες βασικεʆ ς αξιʆες (οʆ πως η ακεραιοʆ τητα, η διαφαʆ νεια, και η φηʆ μη), που πρεʆ πει
να πλαισιωʆνουν την επιχειρησιακηʆ ικανοʆ τητα.
Τεʆ λος, ο κ. Μπορνόζης υποστηʆ ριξε την κατηγοριοποιʆηση των ευκαιριωʆν, και υποστηʆ ριξε οʆ τι ακοʆ μη και μια
προβληματικηʆ εταιρειʆα – με τη σωστηʆ αναδιοργαʆ νωση - μπορειʆ να εʆ χει θετικοʆ αντιʆκτυπο στο συʆ νολο της
κοινωνιʆας και να συμβαʆ λει στην οικονομικηʆ αναʆ πτυξη. Κατεʆ ληξε, επιστρεʆ φοντας στη ρηʆ ση του κ. Mehiel: «Ποτεʆ
μην χαραμιʆζεις μια κριʆση».
Η συζηʆ τηση ολοκληρωʆθηκε με τις ερωτηʆ σεις αποʆ το κοινοʆ , οʆ που οι ομιλητεʆ ς ειʆχαν την ευκαιριʆα να
επικοινωνηʆ σουν με τους συμμετεʆ χοντες και να αναφερθουʆ ν σε εʆ να ευρυʆ φαʆ σμα θεμαʆ των που αφορουʆ ν διαʆ φορους
κλαʆ δους και τομειʆς, οʆ πως ο τομεʆ ας της ναυτιλιʆας, του εκπαιδευτικουʆ συστηʆ ματος, ο τραπεζικοʆ ς κλαʆ δος, καθωʆς και
ο τομεʆ ας των φορολογικωʆν μεταρρυθμιʆσεων.

Συνεισφέροντας στο Χτίσιμο του Κόσμου – Επενδύοντας στους Νέους, την Εκπαίδευση και την
Επιχειρηματικότητα
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Το Forum ολοκληρωʆθηκε με τη συζηʆ τηση μεταξυʆ του κ. Νιʆκου Μπορνοʆ ζη και του κ. Γιωʆργου Λογοθεʆ τη, Προεʆ δρου
και Διευθυʆ νοντα Συμβουʆ λου του Libra Group. Ο κ. Μπορνοʆ ζης παρουσιʆασε το επιτυχημεʆ νο ιστορικοʆ της Libra,
καʆ νοντας αναφορεʆ ς στους πολλαπλουʆ ς κλαʆ δους στους οποιʆους δραστηριοποιειʆται παγκοσμιʆως. Απεʆ τισε επιʆσης
φοʆ ρο τιμηʆ ς στην δεʆ σμευση του Libra Group για την Εταιρικηʆ Κοινωνικηʆ Ευθυʆ νη του σε παγκοʆ σμιο επιʆπεδο.
ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΑΠΕΤΡΕΛΑΙΑΑ.Ε., CALAMOS INVESTMENTS, LIBRA GROUP, METROPOULOS & COMPANY, ΟΤΕ-COSMOTE
ΜΕΓΑΛΟΙΧΟΡΗΓΟΙ
FIRST ATHENS, GLOBAL FINANCE, MIZUHO SECURITIES INC., SOLIDARITY NOW
ΚΥΡΙΟΙΧΟΡΗΓΟΙ
COCA COLA ΤΡΙΑΕΨΙΛΟΝ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ, E-SATISFACTION, EY ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ICAP,
OPAP, WIND
ΧΟΡΗΓΟΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
IMAREM
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ελληνικηʆ Ένωση Διαμεσολαβητωʆν, Ελληνικοʆ Κεʆ ντρο Διαμεσολαʆ βησης & Διαιτησιʆας, ENDEAVOR, Ελληνικοʆ Βραβειʆο
Επιχειρηματικοʆ τητας, Ένωση Ελληνικωʆν Νεοφυωʆν Επιχειρηʆ σεων, Συʆ λλογος Αποφοιʆτων Κολλεγιʆου Αθηνωʆν
(ΣΑΚΑ), Συμβουʆ λιο ΣΕΒ για τη Βιωʆσιμη Αναʆ πτυξη (ΣΕΒ)
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ALL ABOUT SHIPPING, Εθνικοʆ ς Κηʆ ρυκας, Business File, Οικονομικηʆ Επιθεωʆρηση, Erixeiro.gr,

Εφημεριʆς

Δημοπρασιωʆν, Περιοδικοʆ FORTUNE, HufϐigtonPostGreece, Εφημεριʆδα Η Καθημερινηʆ , Καινοτομιʆα & Αναʆ πτυξη,
ka-business.gr, Neolaia.gr, ReadPoint.gr, SKAI, Skywalker
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΜΚΟ
FAIRTRADEHELLAS

*

MDA

ΕΛΛΑΣ

*

PRAKSIS

*

PROLEPSIS

-

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ*ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ *SPECIALOLYMPICS ΕΛΛΑΣ*ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ-ΟΜΙΛΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ*ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ*ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙǆΑΣ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ*ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ*ΑΛΜΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ*ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ*ΑΝΟΔΟΣ*ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ*ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ*ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ*ΓΡΑΜΜΗ
ΖΩΗΣ

ΕΛΛΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ*ΔΕΣΜΟΣ*ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ*ΔΙΕΘΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ*ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ*ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ*ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ *ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ*ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΖΩΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΣ*ΕΛΕΠΑΠ*ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ *ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ*ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ*ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΗΘΙΚΗΣ (EBENGR) *ΕΝΩΣΗ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ*ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ*ΕΣΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ*ΕΥ ΖΗΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ*ΕΥΡΩΠΑΙǆΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ*ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ * Η ΑΜΥΜΩΝΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ*Η ΖΩΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ*Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ*ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙǆΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ*ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ
ΕΛΛΑΔΟΣ*ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ*ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ ΜΚΟ*ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ*ΚΙΒΩΤΟΣ
ΤΟΥ

ΚΟΣΜΟΥ*ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΥΠΑΘΩΝ

ΟΜΑΔΩΝ

–

ΕΔΡΑ*ΜΕΡΙΜΝΑ*ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ*ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ*ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ*ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ*ΠΑΙΔΙ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - KID & FAMILY*ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ *ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ*ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ* ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΑ*ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ – ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ*ΠΕΨΑΕΕ*ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ FREEDOMGATEGREECE*ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» *ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΓΕΝΝΕΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - Η ΑΓΚΑΛΙΑ*ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

DOWN

ΕΛΛΑΔΟΣ*ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΦΙΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link...

ΚΗΦΙΣΙΑΣ*ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

http://www.nafsgreen.gr/newsite/index.php/sea-world/world-news/even...

ΙΠΠΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

(Σ.Θ.Ι.Ε.)

*ΣΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ*ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» *ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «ΚΑΛΥΨΩ» *ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ*ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ*ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΝΕΣΤΩΡ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Όλο το υλικοʆ του Συνεδριʆου ειʆναι διαθεʆ σιμο στην ιστοσελιʆδα της CapitalLink, στην ηλεκτρονικηʆ
διευʆ θυνση:www.csringreece.gr/forum/2015
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITALLINK
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 (www.capitallink.com)
Παράλληλα διοργανώνει ετησίως μία σειρά Επενδυτικών Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Αθήνα που αφορούν
τους κύριους τομείς της δραστηριότητάς της (www.capitallinkforum.com).
Η Capital Link έχει ηγετική θέση διεθνώς στον τομέα των Investor Relations όσον αφορά τη ναυτιλία συνεργαζόμενη
με 25 ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες στα δύο Αμερικανικά Χρηματιστήρια, και τα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και
Μιλάνου. Η Capital Link είναι η πιο αναγνωρίσιμη εταιρία Επενδυτικών Σχέσεων στον συγκεκριμένο τομέα με
μοναδική προσβασιμότητα σε επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες και ΜΜΕ. (www.capitallinkshipping.com).
Η Capital Link δημιούργησε το 2011 το "CSR in Greece", www.csringreece.gr έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό
τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και προβολής θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με σκοπό να στηρίξει τις δράσεις
και να γεφυρώσει την επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των οργανισμών που εκπροσωπούν τη Κοινωνία. Στα
μέλη του περιλαμβάνονται εταιρείες, ΜΚΟ, ιδρύματα και Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.
Ο Μηχανισμός ΕΚΕ επιτυγχάνει τους στόχους του με μια σειρά υπηρεσιών που περιλαμβάνουν :
Το portal www.csringreece.gr το οποίο αποτελεί: έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και
προβολής θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με σκοπό να στηρίξει τις δράσεις και να γεφυρώσει την
επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των οργανισμών που εκπροσωπούν τη Κοινωνία. Στα μέλη του περιλαμβάνονται
εταιρείες, ΜΚΟ, ιδρύματα και Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Βασικοί σκοποί που εξυπηρετεί είναι να:
Το Αγγλικό portal www.maritimecsr.com το οποίο παρουσιάζει τις ενέργειες καθώς και τους κανονισμούς ΕΚΕ που
ισχύουν στο χώρο της Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο και λειτουργεί ως συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης και
προβολής των δράσεων των ναυτιλιακών εταιριών και γενικότερα όλων των νέων και πληροφοριών για τα θέματα
της ΕΚΕ. Απευθύνεται σ ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει κυβερνητικά στελέχη, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τις
ενώσεις του κλάδου, την επενδυτική και χρηματοοικονομική κοινότητα, τις ναυτιλιακές εταιρίες διεθνώς που
εφαρμόζουν στρατηγική ΕΚΕ καθώς και τους απολογισμούς τους.
Το ηλεκτρονικό εβδομαδιαίο newsletter που αποστέλλεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό.
Τη διοργάνωση σε ετήσια βάση Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 3 χώρες:
παρέχει πληροφόρηση για επίκαιρα θέματα και εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
προβάλλει τις δράσεις των Ελληνικών κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών,
διευκολύνει τη πρόσβαση του επιχειρηματικού κόσμου σε μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
μέσα σ’ ένα πλαίσιο πλήρους διαφάνειας,
προβάλλει τις ανάγκες της Κοινωνίας και των φορέων που την εκπροσωπούν,
επιτυγχάνει συμπράξεις μεταξύ των δύο, και να αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ όλων των κοινωνικών
& επιχειρηματικών ομάδων.
Αθήνα-Ελλάδα, Λονδίνο-Αγγλία και Νέα Υόρκη-Αμερική.

10 of 10

9/7/2015 12:15 µµ

5th Annual Capital Link CSRinGreece Corporate Social Responsibilit...
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5th Annual Capital Link CSRinGreece Corporate Social
Responsibility Conference «Entrepreneurship-InnovationSociety»

Details
Category: Αρχική
On Thursday June 25, 2015 - an extremely difficult day for our country as the
Eurogroup meeting was taking place and Greece was the main topic of discussion
- the 5th Annual Capital Link CSRinGreece Corporate Social Responsibility
Forum entitled "Entrepreneurship - Innovation – Society" was held at the Athens
Hilton Hotel and was
another huge success boosting more than 600 participants and distinguished
speakers. The Conference was a glimmer of hope and a proud not only for all the
distinguished Greek Americans Business Leaders but also for the important executives from Greek
Companies that all presented at the Forum.

The Forum aimed to showcase how
the Greek Economy can be
reinforced by supporting
Entrepreneurship and Innovation
and to provide a practical guide to
entrepreneurs on where and how
they can get support for their
business ventures.
Capitalizing on our 20-year track
record with the organization of
Mr. Nicolas Bornozis, President, Capital Link, Inc. Mr. John
uniquely successful investment
Koudounis, President & CEO, Mizuho Securities USA, Inc. Mr.
conferences, Capital Link has
Yorgos Kaminis, Mayor of Athens, Greece Mr. C. Dean Metropoulos pioneered a series of CSR-focused
, Chairman & CEO, Metropoulos & Company Mr. Dennis Mehiel, forums in London, Athens and New
Chairman & CEO, Four M Investments Mr. George Logothetis,
York. This Forum, as all Capital
Chairman & CEO, Libra Group Mr. Spiros Milonas, Chairman and Link's forums, combines unique
President, Ionian Management Inc., Dr. Laura Calamos Nasir, Senior informational and networking
Managing Director, Calamos Investments LLP Mr. John P. Calamos, opportunities.
Founder, Chairman, CEO & Global Co-Chief Investment Officer,
Calamos Investments Mrs. Olga Bornozi, Vice President, Capital
The Forum has two sides –
Link
entrepreneurial and social.
From the Business side, the forum aimed to present a range of programs and initiatives that are offered by
companies and organizations in Greece and abroad which aim to support and fund new and small &
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medium-sized enterprises.
From the social side, this Forum offered again the opportunity to approximately 100 NGOs from all over
Greece, to showcase and communicate their programs, needs and objectives. It is especially important that
through the internationalized profile of Capital Link's forums, they will be promoted not only to Greece
but also to the Greek diaspora.
Forum opened with the welcome remarks of Mr. Nicolas Bornozis, President of Capital Link Inc. who
stated that despite the significant progress that has been made in several areas in Greece, we have to note
that Greece continues to suffer from the worst financial, social and political crisis in its recent history.
This year the 5th Annual Corporate Social Responsibility Forum presented and highlighted ways of
reinforcing the Greek Economy by supporting entrepreneurship and innovation. We are very happy and
honored that these important Greek American personalities from Greece and abroad, with a special
presence in the area of investments participated in our Forum. Also we would like to thank all these
startup companies that participated and actively demonstrate the value and importance of supporting
entrepreneurship and innovation. "

More detailed information about the Forum: http://csringreece.gr/forum/2015
Presentations & Speeches:http://csringreece.gr/forum/2015/register_presentations.php
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Η «Καρδιά του Παιδιού» στυο επίκεντρο του 5ου ετήσιου συνεδρίου ...
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σηµαντικές Ειδήσεις Υγείας
10-07-2015 / 09:33

Η «Καρδιά του Παιδιού» στυο επίκεντρο του 5ου ετήσιου
συνεδρίου Capital Link ΕΚΕ
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε και φέτος το 5ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο
EKE, µε γενικό τίτλο «Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία, Κοινωνία», στο οποίο έδωσε
δυναµικό παρόν «η Καρδιά του Παιδιού» και το οποίο έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο
«Hilton» στην Αθήνα την περασµένη εβδοµάδα.
Στο Συνέδριο µίλησαν πολλοί, σηµαντικοί και πάνω από όλα καταξιωµένοι
επιχειρηµατίες από όλο τον κόσµο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά στο τοµέα
της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, στηρίζοντας ευπαθείς οµάδες σε κάθε ευκαιρία που
τους δίνετε κατά την επιχειρηµατική τους δράση. Στο δε χώρο της έκθεσης, το
παρόν από τις Μ.Κ.Ο ήταν µεγάλο, αλλά ακόµη µεγαλύτερο ήταν το ενδιαφέρον
του κοινού.
Η «Καρδιά του Παιδιού» έδωσε δυναµικό παρόν, µε την παρουσία της ίδιας της
Προέδρου καθώς και όλου του προσωπικού, τόσο στον χώρο της έκθεσης των
Μ.Κ.Ο., όπου διέθεσε δωρεάν το έντυπο υλικό και ενηµέρωσε το κοινό για τις
Συγγενείς Καρδιοπάθειες, όσο και στο ίδιο το συνέδριο.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί πως τόσο το προσωπικό, όσο και η ίδια η Πρόεδρος,
έκαναν σηµαντικές επαφές µε αξιόλογες προσωπικότητες της παγκόσµιας
επιχειρηµατικής κοινότητας και κοινωνικών οργανώσεων, που αποτελεί καλό οιωνό,
εν µέσω βαθύτατης οικονοµικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης, για την
εξασφάλιση της βιωσιµότητας του Συλλόγου, αλλά και την συνέχιση της παροχής
των υπηρεσιών του, σε όλα εκείνα τα παιδιά και τις οικογένειές τους που το έχουν
ανάγκη.
Η «Καρδιά του Παιδιού» θα συνεχίζει πάντοτε να αγωνίζεται για τα δικαιώµατα και
την ευηµερία των παιδιών µε Συγγενείς Καρδιοπάθειες και να προβάλει τις ανάγκες
που έχουν παρά τις όποιες αντιξοότητες αντιµετωπίζει.
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