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Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο
πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να
δηµιουργηθούν οι συνθήκες βιώσιµης
ανάκαµψης µε θετική επίδραση στο
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο
Συνέδριο ευελπιστεί να προσφέρει στους
Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους
επιχειρηµατίες έναν πρακτικό οδηγό
ενίσχυσης και χρηµατοδότησης των
προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης
πρωτοβουλιών,
προγραµµάτων
και
επαφών που συµβάλλουν σε αυτή την
κατεύθυνση. Το Συνέδριο αποσκοπεί να αποτελέσει
πλατφόρµα κλειδί µέσω της οποίας γεφυρώνεται η
επικοινωνία µεταξύ εταιρειών, πολιτών και Φορέων
στοχεύοντας
στο
χτίσιµο
αποτελεσµατικών
σχέσεων µεταξύ τους.
Η διοργάνωση του 7ου Ετήσιου Συνεδρίου
Εταιρικής
Κοινωνικής
Ευθύνης
µε
θέµα
«ΕΠΕΝ∆ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΟ ΝΕΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ» αποσκοπεί να αναδείξει και να
προβάλει τις δράσεις και τα προγράµµατα που
αναλαµβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες
καθώς και επιφανείς Οµογενείς συµβάλλοντας στην
αντιµετώπιση των προκλήσεων που αντιµετωπίζει
σήµερα η Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην
οικοδόµηση ενός καλύτερου µέλλοντος για την
χώρα και τους πολίτες.
Ουσιαστικό ρόλο στην ανάκαµψη των επιχειρήσεων
στοχεύοντας στην βιωσιµότητα τους, εντός
Ελλάδος και ιδιαίτερα των Ελληνικών εταιρειών στο
εξωτερικό, κατέχει η χρηµατοδότηση τους µέσω
ιδιωτικών και επιχειρηµατικών κεφαλαίων.
Μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες
της χώρας αποτελεί η προσέλκυση κεφαλαίων από
∆ιεθνείς Οργανισµούς και επιχειρήσεις για
επενδύσεις στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό
καθίσταται αναγκαίο να διαµορφωθεί το πολιτικό
και οικονοµικό περιβάλλον που θα µπορεί να
υποστηρίξει επενδύσεις υψηλών αποδόσεων. Σε µία
χώρα, όπως η δική µας, µε την συγκεκριµένη
στρατηγική γεωγραφική
θέση, υπάρχουν
σηµαντικές ευκαιρίες για τους διεθνείς επενδυτές
σε πολλούς τοµείς, όπως ο τουρισµός, η αγορά
ακινήτων, οι µεταφορές, οι υποδοµές, οι
ασφάλειες, τα logistics, οι επιστήµες υγείας, η
πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες.
Παράλληλα, το Συνέδριο
παρουσιάζει
τις
σηµαντικές
δραστηριότητες
και
επενδύσεις
Ελληνικών εταιριών, που δηµιουργούν νέες θέσεις
εργασίας και δίνουν µια νότα αισιοδοξίας και
εµπιστοσύνης στην Ελλάδα και το επιχειρείν.
Εξίσου αναγκαία προτεραιότητα της χώρας είναι η
αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων,
τα οποία αποτελούν πολύ σηµαντικό εµπόδιο στην
οικονοµική ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση για την
αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και κατ’ επέκταση την ανάκαµψη της χώρας
αποτελεί η ανάκτηση της εµπιστοσύνης των
καταθετών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών.

Αποτελεί πρόκληση λοιπόν η εύρεση
δυνατοτήτων διεξοδικών λύσεων µε
στόχο
την
αναζωογόνηση
του
επιχειρηµατικού
τοµέα
µέσω
συντονισµένων
προσπαθειών,
µε
µοναδικό σκοπό την ανάκτηση του
παραγωγικού ιστού της οικονοµίας µας.
Επιπλέον και φέτος, σε ειδικά
διαµορφωµένο χώρο, το Συνέδριο θα
δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω
από 100 Φορείς από όλη την
Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις
δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους µε το
δικό τους ενηµερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Η
καινοτόµος αυτή πρωτοβουλία της Capital Link
επιτυγχάνεται χάρη στην υποστήριξη των εταιρειών
που συµµετέχουν στο Συνέδριο και σκοπό έχει τη
ζωντανή και άµεση αλληλεπίδραση όλων των
ενδιαφεροµένων µερών της ΕΚΕ.
Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που φέτος τιµούµε µε το
CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD δυο
σηµαντικές προσωπικότητες για το σηµαντικό τους
έργο και πρόσφορα στην Ελλάδα και την κοινωνία,
τον κ. Μιχάλη Τσαµάζ, Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο του Οµίλου ΟΤΕ και τον κ. Nicholas M.
Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit &
Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ Libra Group.
Η Capital Link µε έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία
στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο,
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τοµέα των
Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor
Relations & Financial Communication). Παράλληλα,
διοργανώνουµε σειρά συνεδρίων σε µεγάλα
επιχειρηµατικά και οικονοµικά κέντρα, όπως η Νέα
Υόρκη, το Λονδίνο, η Αθήνα, η Λεµεσός, η Σαγκάη
και, από το 2018, η Σιγκαπούρη. Τα Συνεδρία της
Capital Link συνδυάζουν υψηλό περιεχόµενο,
επίπεδο συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων και
τη δυνατότητα σηµαντικών επαφών.
Από τον Ιανουάριο του 2011,η Capital Link
επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τοµέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηµιουργώντας το
δίγλωσσο portal
www.csringreece.gr, µία
πρωτοποριακή ιστοσελίδα η οποία γεφυρώνει την
επικοινωνία µεταξύ των εταιριών και των φορέων
που εκπροσωπούν τη Κοινωνία, αποτελεί µία
συγκεντρωτική πηγή ενηµέρωσης όλων των νέων
που αφορούν στο χώρο της ΕΚΕ και δίνει βήµα και
φωνή σε Συλλόγους από όλη την Ελλάδα.
Εκφράζουµε τις θερµές ευχαριστίες µας την
εκτίµησή µας στους χορηγούς του Συνεδρίου,
στους
υποστηρικτές
και
στους
χορηγούς
Επικοινωνίας, των οποίων η υποστήριξη επέτρεψε
την υλοποίηση του Συνεδρίου, καθώς και στους
διακεκριµένους οµιλητές, στους Φορείς και στο
ευρύ κοινό των συµµετεχόντων, που συµβάλλουν
καθοριστικά κάθε χρόνο στην επιτυχία του
Συνεδρίου.
Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc.
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AGENDA 2017
Προσέλευση και Εγγραφή
Registration

10:30 AM – 11:00 AM
11:00 AM – 11:05 AM

11:05 AM – 11:20 AM

WELCOME OPENING REMARKS

"ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ"

“ACT 4 GREECE”: ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
11:20 AM - 11:35 PM

11:35 PM - 11:50 AM

“ACT 4 GREECE”: AN INNOVATIVE
PROGRAM FOR SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ –
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Mr. Nicolas Bornozis, President - Capital Link
Mrs. Katerina Panagopoulos
National Ambassador of Greece to the Council of Europe
for Sports, Tolerance and Fair Play, President of the
Panhellenic
Women’s
Sports
Association
“KALLIPATIRA”

Mrs. Nelly Tzakou – Lambropoulou, General Manager
Retail Banking - National Bank of Greece:
ACT4GREECE

Mr. Nikolaos Philippas, Professor of Finance University of Piraeus; Chairman and Founder Hellenic Financial Literacy Institute

TACKLING FINANCIAL ILLITERACY –
PREPARING THE YOUNGER
GENERATION FOR THE CHALLENGES OF
TOMORROW

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
11:50 AM - 12:50 PM
SUPPORTING FUTURE ENTREPRENEURS

12:50 PM – 1:20 PM

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
INVESTING & JOB CREATION

Moderator:
Mr. Stratos Karakasidis, Reuters’s Reporter, Greek,
Cypriot and Baltic markets – Reuters Agency
Panelists:
• Mr. Christopher R. Upperman, CEO American Entrepreneurship Award
• Mr. Panagiotis Chatzidakis, Co-Founder Bubbllz
• Mr. Apostolos Apostolakis, Partner VentureFriends
• Mr. Vassilis Andrikopoulos, Vice Chairman &
Member of the Supervisory Board - Olympic
Brewery S.A. – Carlsberg Group
• Mr. Andreas Nezeritis, Co-Founder and Head
of Business Development of blueground &
Hellenic Entrepreneurship Award 2016
Winner
•
•

Mr. Dimitris Dimitriadis, Managing Director
Hellas Gold S.A.
Mr. Georgios Partsakoulakis, HR Director,
Papastratos S.A.

1:20 PM - 2:00 PM

Coffee Break

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ & ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
2:10 PM – 2:50 PM
GREEK COMPANIES & CREATION OF
PERSPECTIVES & OPPORTUNITIES

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
2:50 PM - 3:30 PM
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
ALLOCATING CAPITAL FOR
INVESTMENTS IN GREECE

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

3:30 PM - 4:10 PM

ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
INVESTING
HELPING GREEK COMPANIES ABROAD

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΑΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
4:10 PM – 5:00 PM
NPLs: AS AN INVESTMENT & GROWTH
OPPORTUNITY

Moderator:
Mrs. Sophia Papaioannou, Presenter TV Show "360
Degrees"- Alpha Satellite TV
Panelists:
• Mr. Kimon Malataras, Director of Corporate Affairs
& Communication - PPC S.A
• Mrs. Rania Soulaki, Group CSR Manager - Hellenic
Petroleum SA
• Mrs. Deppie Tzimea, Executive Director Corporate
Communications – OTE Group
Moderator:
Mrs. Virginia Murray, Partner and head of the Greek
law corporate, projects and finance practice of WFW’s
Greek office - Watson Farley & Williams
Panelists:
• Mrs. Sabina Dziurman, Director for Greece and
Cyprus - European Bank for Reconstruction and
Development
• Mrs. Irini Botonaki, Regional Business
Development European Investment Bank
• Mr. George Giakoumakis, Mandate Relationship
Manager - European Investment Fund
• Mrs. Andrea Engel, Greece Country Manager International Finance Corporation (IFC)
Moderator
Mr. Evangelos I. Lakatzis, Partner, – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm
Panelists:
• Mrs. Nancy Papaioannou, President - Atlantic
Bank of NY
• Mr. Konstantinos Dermanis, Partner - DECA
Investments
• Mr. Takis Solomos, Founding Partner - FIRST
ATHENS Corporate Finance SA
• Mr. Mihalis Madianos, Partner - Global Finance
Partners
• Mr. George V. Bolos, Chairman Tickethour Group
& Capitalizing Member Brookstreet Equity
Partners LLP
Moderator
Mr. Georgios Papadimitriou, Partner - EY Central &
Southeast Europe Financial Services Industry Leader - EY
Panelists:
• Mr. Costas Karagiannis, Operating Partner Apollo Management International LLP
• Mr. Paschalis Bouchoris, Managing Director BlackRock
• Mr.Petros Zabetas, Managing Director - B2
KAPITAL
• Mr. Stathis Potamitis, Managing Partner –

•

•
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

•

INVESTMENT & BUSINESS OPPORTUNITIES
IN GREECE

•

5:00 PM – 5.30 PM

5.30 PM – 6.00 PM

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΝΕΑ
ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
TAKING A NEW LOOK AT GREECE

6.00 PM – 6.10 PM

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
MAYOR OF ATHENS SPEECH

Potamitis Vekris
Mr. Spyros Papaspyrou, Executive General
Manager, Non-Core Business & Restructuring
Portfolio - Piraeus Bank
Mr. Elias Sakellis, Partner - Pillarstone
Mr. Stergios Pitsiorlas, Deputy Minister - Ministry
of Economy & Development
Mr. George Tsopelas, Senior Partner, Greece &
Cyprus -McKinsey & Company

Moderator
Mr. Apostolos Gkoutzinis, Partner, Head of European
Capital Markets - Shearman & Sterling (London) LLP
Panelists:
• Mr. John P. Calamos, Sr., Founder, Chairman, and
Global Chief Investment Officer - Calamos
Investments
• Mr. John S. Koudounis, Chief Executive Officer Calamos Investments
• Mr. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO Metropoulos & Company
The Mayor of Athens Mr. Yorgos Kaminis

AWARDS PRESENTATION BY
The Mayor of Athens Mr. Yorgos Kaminis
Greek "2017 Capital Link CSR Leadership Award"
6.10 PM – 7.00 PM

Honoring:
Mr. Michael Tsamaz, Chairman & CEO, OTE Group

International "2017 Capital Link CSR Leadership Award"
Honoring:
Mr. Nicholas M. Logothetis, Founder, Concordia Summit
& Executive Member of the BoD - Libra Group
7:00 PM – 8.00 PM

11:00 AM – 7:00 PM
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
“ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Δ” ΚΑΙ
“ΕΡΑΤΩ ΑΒΓ”

“TERPSICHORE D” &
“ERATO ABC” LOBBY

COCKTAIL RECEPTION

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
PARALLEL NGO EXHIBITION DURING THE DAY
ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, θα παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις
πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό.
NGO EXHIBITION
100+ NGOs from all over Greece will showcase and communicate their programs, needs and
objectives exhibiting in a separately reserved space where NGO representatives can meet and
interact with the Forum participants.
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"2017 Capital Link International CSR Leadership Award"
Το «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP
AWARD»
∆ιεθνούς
Προσωπικότητας
θα
απονεμηθεί φέτος στον κ. Nicholas M.
Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit &
Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ Libra Group σε αναγνώριση
του σημαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε
απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα, με στόχο το δημιουργικό διάλογο που θα
οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον. Την
απονομή του βραβείου θα πραγματοποιήσει ο ∆ήμαρχος Αθηναίων, κος Γιώργος
Καμίνης, μετά από σύντομη ομιλία του.

κ. Nicholas M. Logothetis
O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στο Libra Group
και συνιδρυτής και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Concordia. O Nicholas είναι
ένας επιχειρηματίας που διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και τις διεθνείς
υποθέσεις. Ίδρυσε το Concordia, μαζί με τον συνεργάτη του Matthew Swift, με στόχο να
διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ πολλών τομέων, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι
παγκόσμιες προκλήσεις και να συμβάλλει στο σχεδιασμό ενός καλύτερου, βιώσιμου
μέλλοντος. Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσμευσή του μέσα από συνεργασίες να
προσφέρει λύσεις στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα από τα εξέχοντα
διεθνή κέντρα παγκόσμιων συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
Ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριμένου
συμβουλίου που αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τους
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τον ακαδημαϊκό τομέα. Οι ηγετικές του ικανότητες να
καθοδηγεί το Concordia ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες ιδιωτικού-δημοσίου,
έχουν καθιερώσει το Concordia ως φημισμένο ηγέτη στο χώρο της δημιουργίας συνεργασιών.
Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι ∆ιεθνών Συνόδων
Κορυφής και πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελματικό επίπεδο, με επιφανείς ομιλητές
από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων πολλών
πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.
Ο Nicholas είναι μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου ∆ιεθνών Υποθέσεων τoυ Λονδίνου, του
National Press Club Washington DC καθώς και του Overseas Press Club. Πριν δημιουργήσει το
Concordia και ενταχθεί στο Libra Group, πέρασε αρκετά χρόνια αποκτώντας πολύτιμη
εμπειρία στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα Fox News, British Sky Broadcasting,
Bryan Cave LLP, Husch Blackwell Sanders and News Corporation. Ο Nicholas τελείωσε τη
Σχολή ∆ιεθνών Υποθέσεων Elliott στο Πανεπιστήμιο George Washington.
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“ΕΠΕΝ∆ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ”
Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 - Hilton Athens Hotel

"2017 Capital Link Hellenic CSR Leadership Award"
Το Ελληνικό Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR
LEADERSHIP AWARD» θα απονεμηθεί στον κ.
Μιχάλη Τσαμάζ, Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα
Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της
εξαιρετικής συμβολής του Ομίλου ΟΤΕ σε τομείς του
περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής
διακυβέρνησης. Η βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου ΟΤΕ
είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις
του στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους. Την απονομή του
βραβείου θα πραγματοποιήσει ο ∆ήμαρχος Αθηναίων, κος Γιώργος Καμίνης, μετά από
σύντομη ομιλία του.

κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ
Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ είναι, από το Νοέμβριο του 2010, επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ,
κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, μέλος του Ομίλου
Deutsche Telekom.
Υπό τη διοίκησή του, ο Όμιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονομικά του, δημιούργησε νέες πηγές
εσόδων, και μετασχηματίστηκε σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας με τον πελάτη στο
επίκεντρο και την COSMOTE ως ενιαία εμπορική μάρκα για τα προϊόντα του Ομίλου σε
σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Η υγιής χρηματοοικονομική του θέση, επιτρέπει
στον Όμιλο ΟΤΕ να εφαρμόζει ένα εκτεταμένο, πολυετές, σχέδιο επενδύσεων σε δίκτυα
οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και συνδρομητικής τηλεόρασης
εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της χώρας. Η στρατηγική του Ομίλου εστιάζει πλέον στον
ψηφιακό του μετασχηματισμό και την προσαρμογή στα δεδομένα που δημιουργεί η νέα
ψηφιακή εποχή.
Από το 2001, ο κ. Τσαμάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία
των διεθνών θυγατρικών του Ομίλου. Έχει διατελέσει μέλος ∆ιοικητικών Συμβουλίων
θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και μέλος του ∆Σ της ΕΕ, στην Μεγάλη
Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση του Προέδρου του ∆Σ της Telekom Romania
Communications. Είναι μέλος του ∆.Σ. του ΣΕΒ από τον Ιούλιο 2016 ενώ από το Νοέμβριο
του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας. Πριν την ένταξή του
στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στους τομείς
του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής ∆ιεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες
όπως η Vodafone και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαμάζ έχει πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του New Brunswick
του Καναδά.
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Η Αθήνα ελκυστική ξανά για κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρηµατίες

Το παγκόσµιο περιβάλλον σήµερα δεν
είναι ιδιαίτερα φιλικό. ∆εν είναι σταθερό.
Τα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα, η
πολιτική αβεβαιότητα αν όχι ρευστότητα,
οι νέες απειλές, οι νέοι παγκόσµιοι
συσχετισµοί που επανακαθορίζουν τους
πόλους και τις χώρες επιρροής και
κυριαρχίας, καθώς και η τεράστια
ανθρωπιστική κρίση του προσφυγικού/
µεταναστευτικού
διαµορφώνουν
καινούργια δεδοµένα και θέτουν νέα
στοιχήµατα
και
προκλήσεις.
Οι
επιπτώσεις αυτών των µεταβολών είναι διεθνείς και
η χώρα µας τα τελευταία χρόνια τις βιώνει σκληρά.
Η Αθήνα γίνεται ο καθρέφτης και ο συµπυκνωτής
αυτής
της
σύνθετης
και
προβληµατικής
κατάστασης.
Ωστόσο η αναγνώριση των µεγάλων ζητηµάτων και
αλλαγών της εποχής µας, δεν περιορίζεται µόνον
σε αρνητικές εξελίξεις και διαπιστώσεις. ∆ίπλα στις
παλιές βεβαιότητες που χάνονται, αναδεικνύονται
νέοι τρόποι και νέες προοπτικές.
Ενδεικτικό
παράδειγµα ο ρόλος των πόλεων. Είναι πλέον κοινή
παραδοχή διεθνώς, ότι οι πόλεις παίζουν ενεργό
ρόλο ως µοχλοί ανάπτυξης, αναζητώντας
«έξυπνους» καινοτόµους
τρόπους
για τη
αντιµετώπιση των σύγχρονων προβληµάτων. Οι
πόλεις και η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται στο
επίκεντρο σχεδιασµού και υλοποίησης της
αναπτυξιακής και πολιτικής ατζέντας.
Γι αυτό, δήµοι και πόλεις στην Ευρώπη αλλά και σε
όλον τον κόσµο, αναπτύσσουν δίκτυα, διατηρούν
ανοιχτούς
και
πολύ
χρήσιµους
διαύλους
επικοινωνίας, ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και καλές
πρακτικές. Στηρίζονται όλο και περισσότερο στην
Κοινωνία Πολιτών και στους νέους καθώς και στους
νέους τρόπους επικοινωνίας. ∆ιευρύνουν τις
συνεργασίες τους µε δηµόσιους οργανισµούς,
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα.
Αναζητούν πόρους και τους διαχειρίζονται.
H Αθήνα, είναι πλέον ένας τέτοιος δήµος, µια
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα µε δυναµική και ενέργεια.
Αναµφισβήτητα είναι δύσκολο να αγωνίζεσαι για τη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη
των ευάλωτων οµάδων, για να κρατάς την πόλη
όρθια σε προκλήσεις όπως το προσφυγικό. Και
παράλληλα να επενδύεις στο αύριο, να αξιοποιείς
τα στρατηγικά σου πλεονεκτήµατα –όπως είναι ο
τουρισµός, ο πολιτισµός– να στηρίζεις την
επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία, να
επενδύεις στα σχολεία και το παιδί, να επιδιώκεις
την εξωστρέφεια. ∆ύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.
Η προσπάθειά µας για τη βελτίωση της ζωής των
πολιτών, για την αναβάθµιση της λειτουργίας της
πόλης, τη δηµιουργία προϋποθέσεων οικονοµικής
ανάπτυξης, καθώς και την αναβάθµιση της
διεθνούς εικόνας της πρωτεύουσας, ήταν και
παραµένει καθηµερινή και συστηµατική. Μία
προσπάθεια που διεξάγεται κάτω από ασφυκτικές
κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. Ως ∆ήµος
λειτουργούµε µε 60% λιγότερους πόρους σε σχέση

µε το 2010. Την έλλειψη αυτή,
αναπληρώνουµε
µε
συστηµατική
δουλειά, ουσιαστικές συνέργειες µε τον
ιδιωτικό τοµέα, επιδίωξη συµµετοχής σε
ευρωπαϊκά προγράµµατα, διεκδίκηση
ευρωπαϊκών πόρων.
O δήµος Αθηναίων είναι ο µοναδικός
δήµος που διαχειρίστηκε, πιλοτικά, µε
επιτυχία, ευρωπαϊκούς πόρους-κονδύλια,
σε µια πρωτοβουλία που θεωρήθηκε
ευρωπαϊκή
καινοτοµία
και
καλή
πρακτική. Ήταν το «Έργο: Αθήνα», ένα
συνεκτικό επιχειρησιακό σχέδιο του δήµου
Αθηναίων µε στόχο την οικονοµική, κοινωνική και
αισθητική ανανέωση της πόλης.
Την περίοδο
2013-2015, υλοποιήθηκαν 54 έργα, ύψους
€79,9εκατ.
Το καταφέραµε και για έναν πρόσθετο λόγο: επειδή
η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής
του δήµου Αθηναίων ορίστηκε Ενδιάµεσος Φορέας
∆ιαχείρισης κι έτσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
δόθηκε η δυνατότητα σε Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου
βαθµού να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να
διαχειριστεί µε ίδιες δυνάµεις, τις απαιτήσεις για
ανάπτυξη, µε βάση τις πραγµατικές της ανάγκες και
δυνατότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, ο δήµος κατάφερε να εµπλέξει
και να συντονίσει µεγάλους και σηµαντικούς
εταίρους - επιµελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
κοινωνικούς και επαγγελµατικούς φορείς- και να
δηµιουργήσει ένα αναπτυξιακό αποτύπωµα.
Παράλληλα
ανέπτυξε
µία
αποτελεσµατική
συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία (όπως
Ανάπτυξης & Εργασίας), την Περιφέρεια Αττικής
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συνεπώς, ερχόµαστε µε µεγάλη πλέον εµπειρία,
στη νέα προγραµµατική περίοδο. Kαταρτίσαµε τη
Στρατηγική Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης του
δήµου Αθηναίων (ΣΒΑΑ, όπως την ονοµάζουµε), η
οποία αποτελεί τη βάση για την αξιοποίηση όλων
των αναπτυξιακών εργαλείων για την αντιµετώπιση
των προκλήσεων που αντιµετωπίζουµε. Εµπεριέχει
τις προϋποθέσεις
για τη συνέχεια της
χρηµατοδότησης του προγράµµατος από σειρά
χρηµατοδοτικών εργαλείων, όπως οι δηµόσιοι αλλά
και οι ιδιωτικοί πόροι.
Στόχος µας είναι να γίνει η Αθήνα ελκυστικός
προορισµός
για
κατοίκους,
επισκέπτες,
επιχειρηµατίες και επενδυτές, όπως αρµόζει σε µια
πόλη µε την ιστορία, τη γεωγραφική θέση και το
ανθρώπινο δυναµικό της. Κι αυτός ο στόχος
συµπυκνώνει µια πολύπλευρη στρατηγική, η οποία
περιλαµβάνει
πρωτοβουλίες
οικονοµικής,
κοινωνικής και αστικής ανάπτυξης, αλλά και
παρεµβάσεις σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων και
πτυχών, που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή και
την εικόνα της πόλης.

Γιώργος Καµίνης
∆ήµαρχος Αθηναίων
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Πέντε χρόνια Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας:
Σχεδόν 4,000 επιχειρηµατικές προτάσεις και εκατοµµύρια ευρώ για
την υποστήριξη νέων επιχειρηµατικών ιδεών
Αλέξανδρος Νούσιας
Director of Hellenic Entrepreneurship Award
Hellenic Entrepreneurship Award

Το
Ελληνικό
Βραβείο
Επιχειρηµατικότητας
(ΕΒΕ),
είναι ένας ετήσιος θεσµός που
από
το
2012
βραβεύει
καινοτόµες επιχειρηµατικές ιδέες στην Ελλάδα,
και θα ολοκληρώσει µε επιτυχία τον Ιούνιο του
2017 τον πέµπτο κύκλο του.
Από την ίδρυσή του, το Βραβείο έχει
υποστηρίξει σταθερά την ανάπτυξη και εξέλιξη
των επιχειρηµατιών στην Ελλάδα, δίνοντας την
ευκαιρία τόσο σε νεοφυείς, όσο και σε
υφιστάµενες επιχειρήσεις, να εξελίξουν και να
διευρύνουν την εµπορική τους δραστηριότητα
και το επιχειρηµατικό τους δαιµόνιο.
Έµπειροι και νέοι επιχειρηµατίες µπορούν να
συµµετέχουν
στον
ετήσιο
διαγωνισµό.
Επιπρόσθετα, έχουν τη δυνατότητα να
συµµετέχουν και υφιστάµενες ιδιωτικές -µη
εισηγµένες- εταιρείες µε µια νέα επιχειρηµατική
ιδέα που είτε δεν απορρέει ευθέως από τη
βασική τους δραστηριότητα, είτε δεν µπορεί να
χρηµατοδοτηθεί επαρκώς από ιδίους πόρους.
Μέχρι σήµερα, το ΕΒΕ έχει βραβεύσει 14
επιχειρηµατικές ιδέες, προσφέροντας άτοκη
χρηµατοδότηση ύψους €3.525.000, ενώ έχει
λάβει περισσότερες από 3.850 συµµετοχές. Οι
νικητές του Βραβείου δραστηριοποιούνται σε 11
διαφορετικούς
κλάδους
της
Ελληνικής
οικονοµίας, από τη µετεωρολογία και τον
πολιτισµό, την ιατρική τεχνολογία, µέχρι και τις
καινοτόµες ψηφιακές υπηρεσίες. Επιπλέον,
διαθέτουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε
35 χώρες και έχουν δηµιουργήσει εκατοντάδες
άµεσες και έµµεσες θέσεις εργασίας στην
Ελλάδα, συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στην
καταπολέµηση της φυγής νέων επαγγελµατιών
και επιστηµόνων (brain drain).
Παράλληλα µε την ολοκληρωµένη στήριξη προς
τους νικητές του Βραβείου, η οµάδα του ΕΒΕ
στηρίζει ενεργά όλους τους συµµετέχοντες του
διαγωνισµού, παρέχοντάς τους συµβουλές και
καθοδήγηση µέσω webinars, τηλεδιασκέψεων
και συζητήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση, το
2017, το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας
υλοποίησε για πρώτη φορά το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα «Ιδέες σε Εξέλιξη», µία σειρά
εκδηλώσεων επιχειρηµατικής εκπαίδευσης που
πραγµατοποιήθηκαν σε αρκετές περιοχές της
Ελλάδας – συγκεκριµένα στη Θεσσαλονίκη, την
Αθήνα, την Πάτρα, το Ηράκλειο και τη Χίο. Στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων οι εκπρόσωποι του
Βραβείου µαζί µε νικητές, φιναλίστ και µέλη της

Ελληνικής
επιχειρηµατικής
κοινότητας, µοιράστηκαν µε
τους επιχειρηµατίες του αύριο
ιδέες, καλές πρακτικές και
συµβουλές, παρουσίασαν τις εµπειρίες τους και
ανάδειξαν τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται µία
επιχειρηµατική ιδέα για να υλοποιηθεί, να
εξελιχθεί και να προσελκύσει επενδυτές και
υποστηρικτές.
Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας
θεσµοθετήθηκε το 2012 από το Libra Group, για
λογαριασµό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας και,
µέσω της παροχής χρηµατοδότησης και
υπηρεσιών καθοδήγησης, έχει ως στόχο να
βοηθήσει νέους και υφιστάµενους επιχειρηµατίες
να επενδύσουν στην Ελλάδα και να ωθήσουν
την οικονοµική της ανάπτυξη. Το Libra Group
έχει δεσµευθεί για χρηµατοδότηση ύψους άνω
των 10 εκατοµµυρίων ευρώ προς το EBE.
Υποστηρικτές του θεσµού είναι η Τράπεζα
Πειραιώς, η οποία συµβάλλει στην κατάρτιση και
εκπαίδευση των συµµετεχόντων από το 2014,
µέσω
του
Κέντρου
Βιώσιµης
Επιχειρηµατικότητας
Εξέλιξη,
η
εταιρεία
επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων Jalouise
Pty Ltd από την Αυστραλία και η Στέγη του
Ιδρύµατος Ωνάση. Ακόµη, το ΕΒΕ διαθέτει ένα
διαρκώς αναπτυσσόµενο δίκτυο υποστηρικτών,
οι οποίοι προσφέρουν ένα µεγάλο εύρος
υπηρεσιών επιχειρηµατικής υποστήριξης προς τις
νικήτριες εταιρείες του θεσµού. Οι εταιρείες είναι
οι Antidote, Atradius, Ινστιτούτο ∆ιαιτησίας και
Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης ∆ιαφορών
(Ι.∆.Ε.Μ.Ε.∆.), Intracom Telecom, ∆ικηγορικό
Γραφείο Ι. Βασσαρδάνης & Συνεργάτες,
epixeiro.gr, ∆ικηγορικό Γραφείο Λυκουρέζου,
Kyvernitis Travel, Microsoft, People for Business,
Reed Smith, SAP Hellas, SATO, V+O και White
Room.
Νικητές
του
Ελληνικού
Βραβείου
Επιχειρηµατικότητας:
Νικητές του 2016: Blueground, Bubbllz και
Raymetrics
Νικητές του 2015: Yoleni’s, Smart Guide και
Heliix
Νικητές του 2014: Anassa Organics, esatisfaction, Open Circle και RTsafe
Νικητές του 2013: Stella Mare, Casa Parlante,
Different & Different και rabt
www.hellenicaward.com
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Όµιλος ΟΤΕ: µε την τεχνολογία και την καινοτοµία φτιάχνουµε έναν
κόσµο καλύτερο για όλους

Ο
Όµιλος
ΟΤΕ,
ο
µεγαλύτερος
επενδυτής
στις τηλεπικοινωνίες στην
Ελλάδα,
αξιοποιεί
τις
απεριόριστες δυνατότητες που
προσφέρουν οι νέες ψηφιακές
τεχνολογίες, µε στόχο να
ενισχύσει
τη
θετική
του
συνεισφορά στην οικονοµία, το
περιβάλλον, τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών, την πρόοδο της
κοινωνίας.
Μόνο στην Ελλάδα, την τελευταία εξαετία, ο
Όµιλος ΟΤΕ έχει επενδύσει για την ανάπτυξη
των δικτύων του πάνω από 2 δισ. ευρώ και έχει
δεσµευτεί για άλλα 1,5 δισ. ευρώ µέχρι το 2020.
Με ναυαρχίδα των έργων του την οπτική
ίνα, φτιάχνει τα δίκτυα του µέλλοντος και
ανοίγει δρόµους για την ψηφιακή
ανάπτυξη της χώρας.
Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, όπου η
πρόσβαση στην τεχνολογία και τη γνώση
αποτελεί βασικό αγαθό και οι ανάγκες για
ανθρωπιστικό έργο είναι αυξηµένες, ο ρόλος της
βιώσιµης ανάπτυξης στo επιχειρείν είναι πολύ
σηµαντικός.
Το 2016 υπήρξε χρονιά σταθµός για τη
στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης του
Οµίλου ΟΤΕ, καθώς επαναπροσδιορίστηκαν οι
τοµείς στους οποίους εστιάζει.
Με βάση τους επιχειρηµατικούς στόχους του
Οµίλου,
τις
σύγχρονες
ανάγκες
και
προτεραιότητες των stakeholders, τις διεθνείς
τάσεις και εξελίξεις σε θέµατα εταιρικής
υπευθυνότητας, αλλά και τις αλλαγές που
επιφέρει ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η
στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης του Οµίλου
ΟΤΕ, σήµερα βασίζεται στους παρακάτω 5
πυλώνες δράσης:
•
•
•
•
•

Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα
Ψηφιακή Κοινωνία
Καλύτερος Κόσµος για όλους
Βιώσιµο Περιβάλλον για όλους
Υπεύθυνη εργασία και ανάπτυξη

Στον Όµιλο ΟΤΕ, η τεχνολογία και η καινοτοµία
γίνονται όχηµα για τη δηµιουργία ενός κόσµου
καλύτερου για όλους. Το όραµα αυτό
αντανακλάται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες
του Οµίλου, την εξυπηρέτηση του πελάτη σε

όλα τα σηµεία επαφής µαζί του,
τις συνθήκες εργασίας και
µεταφράζεται
σε
ένα
ολοκληρωµένο
πρόγραµµα
βιώσιµης ανάπτυξης.
Ενδεικτικά:
Για την εκπαίδευση και την
ενίσχυση
ψηφιακών
δεξιοτήτων καθώς και τη
στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών
οµάδων, υλοποιούνται προγράµµατα, όπως η
Εκπαιδευτική Ροµποτική για µαθητές ∆ηµοτικού,
Γυµνασίου και Λυκείου, η Πρόσβαση στον
Ψηφιακό Κόσµο για τους ανθρώπους άνω των
50 ετών σε συνεργασία µε ∆ήµους της Αττικής,
η διάθεση δωρεάν WiFi σε ελληνικά µουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους, η στήριξη µη
κερδοσκοπικών οργανώσεων για το παιδί. Το
2016 η κοινωνική συνεισφορά του Οµίλου
ΟΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα 3,6 εκατ. ευρώ.
Για την προστασία του περιβάλλοντος, ο
Όµιλος ΟΤΕ περιορίζει συνεχώς το ενεργειακό
του αποτύπωµα και ενσωµατώνει τις αρχές της
κυκλικής οικονοµίας στις δραστηριότητές του.
Ταυτόχρονα συµβάλλει στην αντιµετώπιση της
κλιµατικής
αλλαγής µε την µείωση των
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από την χρήση
των υπηρεσιών και των προϊόντων µας. Το
2016, κατάφερε να βελτιώσει κατά 20% την
αποδοτικότητά του στη χρήση ηλεκτρικής
ενέργειας.
Για τους εργαζοµένους, ο Όµιλος ΟΤΕ παρέχει
ένα περιβάλλον ασφαλές και δηµιουργικό,
προσφέροντας δυνατότητες για εκπαίδευση και
εξέλιξη, ενθαρρύνοντας την αλλαγή και την
κινητικότητα, αλλά και τη συµµετοχή στα κοινά.
Περισσότερες
από
10.000
συµµετοχές
εργαζοµένων σε εκπαιδευτικά προγράµµατα
πραγµατοποιήθηκαν το 2016.
Οι στόχοι για βιώσιµη ανάπτυξη και υπεύθυνη
λειτουργία, αποτυπώνονται επίσης στις
πολιτικές και τους µηχανισµούς που έχει
αναπτύξει για την αντιµετώπιση των εταιρικών
κινδύνων και την επιχειρησιακή συνέχεια, την
ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας,
το απόρρητο των δεδοµένων, την ακεραιότητα
των προµηθευτών και της εφοδιαστικής
αλυσίδας.
Ο Όµιλος ΟΤΕ συνεχίζει σταθερά την
αναπτυξιακή του πορεία µε πυξίδα τη βιώσιµη
ανάπτυξη, αποτελώντας πρότυπο υπεύθυνης
επιχειρηµατικότητας.
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Μη εξυπηρετούµενα δάνεια σαν επενδυτική και αναπτυξιακή
ευκαιρία
Γεώργιος Παπαδηµητρίου
Εταίρος ΕΥ, Επικεφαλής Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών
Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η
µεγαλύτερη
πρόκληση
που
αντιµετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες
είναι, κατά γενική οµολογία, ο
περιορισµός των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, και η διαχείριση των
συνακόλουθων ζηµιών µε τον πιο
υπεύθυνο και παραγωγικό τρόπο, σε
συνδυασµό µε την απαιτούµενη
κοινωνική ευαισθησία.
Μέχρι τώρα, η συζήτηση γύρω από το
θέµα αυτό έχει επικεντρωθεί στις πιθανές
επιπτώσεις
σε
µεµονωµένες
περιπτώσεις
αναξιοπαθούντων δανειοληπτών, καθώς και µη
βιώσιµων επιχειρήσεων. Παράλληλα, ελάχιστη
έµφαση έχει δοθεί στο συνολικό θετικό
αντίκτυπο από τις τεράστιες αναπτυξιακές
δυνάµεις
που
θα
µπορούσαν
να
απελευθερωθούν. Ουσιαστικά, προς χάριν
κάποιων ήδη «καµένων δέντρων», πέφταµε σε
σχετική απραξία, µη αναλογιζόµενοι πλήρως το
δυνητικό πλούτο από τη δηµιουργία και την
ανάπτυξη ενός νέου δάσους!
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι καθυστερήσεις
στο µέτωπο της διαχείρισης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων και η ελλιπής
χρηµατοδότηση της οικονοµίας από τις τράπεζες
είναι δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος.
Αν και µπορεί να µην είναι προφανές, η
αποτελεσµατική
διαχείριση
των
µη
εξυπηρετούµενων δανείων µπορεί να αποτελέσει
την κορυφαία εκδήλωση της κοινωνικής και
εταιρικής
υπευθυνότητας
των
εγχώριων
πιστωτικών ιδρυµάτων. Ο λόγος είναι πολύ απλά
ότι η επιτυχία αυτής της άσκησης θα
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την
επιστροφή των τραπεζών στον ουσιαστικό και
θεσµοθετηµένο ρόλο τους στην οικονοµία, ως
χρηµατοδότες της υγειούς επιχειρηµατικότητας,
µε
τη
συνακόλουθη
υποστήριξη
της
αναπτυξιακής πορείας της οικονοµίας.
Ουσιαστικά, το κλειδί της επιτυχίας είναι να
µπορέσουν οι τράπεζες να ξεκαθαρίσουν και να
αντλήσουν όσο µεγαλύτερη αξία είναι δυνατόν
από ένα απόθεµα δανείων που λειτουργεί ως
τροχοπέδη, δεσµεύοντας κεφάλαια, ρευστότητα,
αλλά και πλήθος πόρων και προσωπικού. Τα
απελευθερωµένα κεφάλαια και η ρευστότητα θα
καταστήσουν τις τράπεζες τις σηµαντικότερες
νέες
πηγές
χρηµατοδότησης,
που
θα
λειτουργούν
ως
καταλύτες
της
νέας
αναπτυξιακής πορείας, στηρίζοντας υγιείς
υπάρχουσες επιχειρήσεις που άντεξαν στην
κρίση, αλλά και νεοφυείς.

Συµβάλλοντας στην αναδιάρθρωση
της δοµής και στην αύξηση της
παραγωγικότητας
τοµέων
της
οικονοµίας µέσω των απαραίτητων
συµπράξεων και συγχωνεύσεων, και,
βεβαίως,
µε
τη
συνακόλουθη
προστασία και τη δηµιουργία νέων
ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα
για νέους µε προσόντα, οι τράπεζες
µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά
στην αντιστροφή της τάσης φυγής των νέων,
καθώς και στην πιθανή επιστροφή τους στη νέα
αναπτυσσόµενη
οικονοµία
µας,
αντιµετωπίζοντας µια κοινωνική και, εν δυνάµει,
εθνική µάστιγα.
Ήδη, οι νοµοθετηµένες παρεµβάσεις για τον
εξωδικαστικό συµβιβασµό, την παροχή νοµικής
κάλυψης σε στελέχη τραπεζών που έχουν
ευθύνη χειρισµού αναδιαρθρώσεων, τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, σε συνδυασµό
µε την ανάπτυξη εκτεταµένων εσωτερικών
υποδοµών στις τράπεζες και εξωτερικών
συνεργασιών, διευκολύνουν τη δηµιουργία
επιµέρους λύσεων ανά περίπτωση, δανειολήπτη
και κατηγορίας δανείου, ακόµη και µε πώληση
χαρτοφυλακίων δανείων σε τρίτους, όπου αυτό
κριθεί πρόσφορο.
Προφανώς,
όλες
οι
δυνητικές
λύσεις
σχεδιάζονται, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις
κοινωνικές παραµέτρους και περιορισµούς αλλά
και την οικονοµική πραγµατικότητα.
Βέβαια, δε χρειάζεται να «ξανα-ανακαλύπτουµε
κάθε φορά τον τροχό» για τους βέλτιστους
τρόπους
αντιµετώπισης
αυτού
του
προβλήµατος. ∆εν είµαστε ούτε οι πρώτοι, ούτε
και οι τελευταίοι που βρισκόµαστε σε µια τέτοια
δυσάρεστη κατάσταση….
Αυτό που χρειαζόµαστε είναι να ακολουθήσουµε
επιτυχηµένα
µοντέλα
αντιµετώπισης
του
προβλήµατος
σε
άλλες
χώρες,
όπως,
παραδείγµατος χάριν, την Ιρλανδία, την
Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία και,
παλαιότερα,
τη
Σουηδία,
και
να
τα
προσαρµόσουµε στις δικές µας ιδιαίτερες
συνθήκες.
Εµείς στην ΕΥ, είχαµε το προνόµιο να
εµπλακούµε στις περισσότερες επιτυχηµένες
προσπάθειες στο εξωτερικό, και µε αυτήν την
απαραίτητη τεχνογνωσία, σε συνδυασµό και µε
το έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό µας
στην Ελλάδα, προσπαθούµε να συµβάλουµε
αποτελεσµατικά και καθοριστικά σε αυτή την
προσπάθεια.
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Nancy Papaioannou, President of Atlantic Bank, and the entire staff
is proud to support the 7th Annual Capital Link CSR Forum.
Congratulations to the CSR Leadership Award recipients,
Nicholas Logothetis & Michael Tsamaz.
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Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΑΙΤEI ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ
Ράνια Σουλάκη
∆ιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Η χαµηλή απασχολησιµότητα των
νέων και τα πολύ υψηλά ποσοστά
ανεργίας στις ηλικίες 18-24 αλλά
και µέχρι 30 ετών, αποτελούν ένα
από τα µεγάλα προβλήµατα, που
καλείται να αντιµετωπίσει η
ελληνική αγορά εργασίας, αλλά και
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που τα προηγούµενα
χρόνια
βρέθηκαν σε οικονοµική ύφεση, µε
αποτέλεσµα οι θέσεις εργασίας να
περιοριστούν. Όµως υπάρχει και ο
αντίλογος, ότι παρόλο που από το 2009 οι
προσφερόµενες θέσεις εργασίας στην
παγκόσµια οικονοµία αυξάνονται, οι νέοι
χάνουν τις ευκαιρίες και αυτό γιατί οι
απαιτήσεις διαφοροποιούνται και το
περιβάλλον
γίνεται
εξαιρετικά
ανταγωνιστικό.
Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, σ’ έναν
από τους 17 Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης
που έχει θέσει µε ορίζοντα το 2030,
δεσµεύει τα κράτη-µέλη για ποιοτική
εκπαίδευση και ταυτόχρονα η Ευρώπη
συνυπογράφει το Σύµφωνο για τη Νεολαία
(Pact4Youth- µια αµοιβαία δέσµευση
επιχειρήσεων,
κοινωνικών
εταίρων,
οργανώσεων νεολαίας, ΜΚΟ κλπ.) µε
βασικούς πυλώνες την επαγγελµατική
εµπειρία/κατάρτιση, την πρακτική άσκηση,
την απόκτηση δεξιοτήτων και την
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
Από πρόσφατες έρευνες προέκυψε το
συµπέρασµα ότι υπάρχει η ανάγκη µιας
τριµερούς συνεργασίας, που θα συµβάλλει
ώστε να διαθέτουν οι νέοι τα προσόντα,
τις
δεξιότητες και την απαραίτητη
αυτοπεποίθηση για να µεταπηδήσουν µε
επιτυχία από την εκπαίδευση στον
επαγγελµατικό στίβο. Τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, οι επιχειρήσεις και η πολιτεία θα
πρέπει να συνεργαστούν στενά. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να δηµιουργήσουν
ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και
απασχόληση.
Τα
σχολεία
και
τα
πανεπιστήµια
να
προσεγγίσουν
τις
επιχειρήσεις και να εκπαιδευτούν µαθητές
και δάσκαλοι, οι οποίοι θα πρέπει να

ενηµερώνονται για τις απατήσεις
στην αγορά εργασίας, µε τρόπο
ώστε να κατευθύνουν τους νέους
σε
σωστές
επαγγελµατικές
επιλογές.
Τέλος, η πολιτεία θα πρέπει να
υποστηρίξει
τα
προγράµµατα
πρακτικής
άσκησης
και
επαγγελµατικής
κατάρτισης,
δίνοντας
κίνητρα
στις
επιχειρήσεις,
επιβραβεύοντας τις καλές πρακτικές και
δηµιουργώντας έναν συµβουλευτικό θεσµό
για ποιοτική καθοδήγηση σε θέµατα
απασχόλησης, µε στόχο τη δηµιουργία
όλων των προϋποθέσεων για οµαλή
µετάβαση από τις σπουδές στην εργασία.
Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
συµµετέχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες και
ως ενεργό µέλος του UNGC (United Nations
Global Compact), αλλά και ως µια από τις
λίγες ελληνικές επιχειρήσεις που υπέγραψαν
το Σύµφωνο για τη Νεολαία.
Στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία χρόνια - και
σε συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
φοιτητικούς οργανισµούς και φορείς που
αφορούν τη νεολαία - εστίασε τις
προσπάθειες
του
στην
ενίσχυση
προγραµµάτων για τη νέα γενιά και την
εκπαιδευτική κοινότητα και κυρίως σε
προγράµµατα,
που
αφορούν
τη
δυνατότητα απόκτησης επαγγελµατικής
εµπειρίας. Επιδιώκει την στήριξη εκείνων
των νέων που έχουν όραµα και υψηλούς
στόχους
και
χαρακτηρίζονται
από
ακεραιότητα, επαγγελµατισµό, συνέπεια και
οµαδικότητα.
Επιλέγει
για
αυτούς
προγράµµατα για τη βελτίωση των
γνώσεων
τους
και
την
ανάπτυξη
δεξιοτήτων και παράλληλα δηµιουργεί
ευκαιρίες για απόκτηση τεχνογνωσίας µέσα
από την πρακτική άσκηση, πιστεύοντας ότι
η νέα γενιά είναι η µόνη που µπορεί να
συµβάλλει στην ανάκαµψη της χώρας µας.
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«7ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum – ΕΠΕΝ∆ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ»
Κατερίνα Παναγοπούλου
Εθνικής Πρέσβεως της Ελλάδας στο Συµβούλιο της Ευρώπης
για τον Αθλητισµό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι

Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί,
πέρα από κάθε αµφιβολία, το πιο
σηµαντικό
συγκριτικό
πλεονέκτηµα της Ελλάδας, στην
προσπάθεια που καταβάλλουµε,
ως έθνος, για να βγούµε από την
κρίση και να περάσουµε στην
εποχή της βιώσιµης ανάπτυξης.
Με το δεδοµένο αυτό, η φυγή
χιλιάδων νέων Ελληνίδων και Ελλήνων
επιστηµόνων από την Πατρίδα µας
αποτελεί, ίσως, την πιο µεγάλη πληγή, που
µας κληροδοτεί η κρίση και η επιστροφή
τους οφείλει να είναι εθνικός στόχος.
Για να µπορέσει, όµως, το ανθρώπινο
κεφάλαιο, να πρωταγωνιστήσει στην
ανασυγκρότηση της Πατρίδας µας, και για
να επιστρέψουν οι νέοι µας πίσω,
οφείλουµε,
ως
πολιτεία
και
ως
επιχειρηµατική κοινότητα, να πιστέψουµε,
έµπρακτα, στο τι µπορούν να πετύχουν οι
Ελληνίδες και οι Έλληνες.
Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό της
Πατρίδας µας σηµαίνει, πάνω από όλα,
δηµιουργία
«κοινωνικού
κεφαλαίου».
Συντονισµένη, δηλαδή, κοινωνική πολιτική
και εταιρική κοινωνική ευθύνη, που δεν
επουλώνει, απλώς, πληγές, αλλά, µε
ενεργητικό
και
στοχευµένο
τρόπο,
υποστηρίζει το δικαίωµα στην ελπίδα, στη
δηµιουργία και την καινοτοµία.
Εάν κοιτάξουµε γύρω µας στον σύγχρονο
κόσµο, θα δούµε, ότι ο ανταγωνισµός για
την προσέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου,
δεν εξαρτάται, µόνο, από τους στενά
οικονοµικούς όρους.
Επένδυση σε µία χώρα συνεπάγεται, πάνω
από όλα, εµπιστοσύνη στην προοπτική της
και στις συνθήκες ζωής που προσφέρει.
Επένδυση σε µία χώρα σηµαίνει, επένδυση
στην γνώση, στις ικανότητες, στη
δηµιουργικότητα και στη θέληση των
ανθρώπων της.
Ανάπτυξη µε πολίτες, που δεν νιώθουν
ασφαλείς, δεν έχουν πρόσβαση στην
γνώση,
δεν
απολαµβάνουν
βασικά
κοινωνικά αγαθά και δεν ελπίζουν, δεν
µπορεί να υπάρξει.

Καθοριστικός παράγοντας, για τη
δηµιουργία
κοινωνικού
κεφαλαίου, αλλά και για την
εκπαίδευση
του
ανθρώπινου
δυναµικού της χώρας, είναι η
οργάνωση
της
εθελοντικής
προσπάθειας και η καλλιέργεια
της εθελοντικής συνείδησης.
Ως Πρόεδρος του γυναικείου
αθλητικού
σωµατείου
ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ,
γνωρίζω τι µπορεί να πετύχει ο
εθελοντισµός, ιδίως, όταν υποστηρίζεται,
στοχευµένα, από την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη.
Έχοντας, ως όχηµα, την εκπαιδευτική
δύναµη των Ολυµπιακών Αξιών και ως
καταστατική
µας
αποστολή,
την
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους στην
αθλητική προσπάθεια, καταφέραµε, πολλά
περισσότερα, από το να φέρουµε τη χαρά
του αθλητισµού στις γειτονιές της Πατρίδας
µας.
Καταφέραµε να βάλουµε νέες και νέους στο
στίβο
της
ευγενούς
άµιλλας,
να
δυναµώσουµε τους δεσµούς της κοινωνικής
αλληλεγγύης στις τοπικές κοινότητες, να
δυναµώσουµε την ατοµική και συλλογική
αυτοπεποίθηση.
Η Πατρίδα µας χρειάζεται µία εθνική
στρατηγική για την οργανωµένη ανάπτυξη
των κοινωνικών µας πόρων.
Ο εθελοντισµός και η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη, δεν αποτελούν, µόνο, αναγκαίους
πυλώνες για ένα σύγχρονο κοινωνικό
κράτος. Είναι προϋποθέσεις
για να
κατακτήσουµε το στόχο της βιώσιµης
ανάπτυξης.
Είναι,
επίσης,
ζωτικές
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό της
Ελλάδας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η διασύνδεση
των κοινωνικών υπηρεσιών της πολιτείας,
µε τον εθελοντικό τοµέα και την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, στο πλαίσιο µίας εθνικής
στρατηγικής για τη δηµιουργία κοινωνικού
κεφαλαίου, δεν µπορεί να περιµένει την
ανάπτυξη, είναι η βάση της βιώσιµης
ανάπτυξης.
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Leadership For A Better World
C. Dean Metropoulos
Chairman & CEO
Metropoulos & Company

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

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

George V. Bolos
Chairman Tickethour Group
Capitalizing Member Brookstreet Equity Partners LLP

Valery Giscard d’Estaing once
said that Europe without Greece
is like a child without a birth
certificate. Greece is the home of
Acropolis, the Olympian Gods,
Democracy, Politics, Philosophy
and the Olympic Games (which I
had the honour to serve as
Director General of Athens
2004).
Since the establishment of the
modern Europe Union, Greece rode a wave
of growth based on leverage (debt). The
need for fiscal adjustment started in 2009
led to the implementation of a strict
economic policy within the framework of
the trilateral support mechanism comprised
of the IMF, the EU and the ECB.
As a result, the country's GDP has been
severely negatively affected, public budgets
were reduced, pensions and wages were
cut (leading to social uprisings) yet the
promotion of structural changes and
reforms provided the trigger of change for
the return of Greek entrepreneurship.
As the country struggles to turn around the
corner, investors have understood the
potential ahead.
Last year, Greece
achieved a notable performance in
attracting Foreign Direct Investment (FDI).
More specifically, total (gross), FDI inflows
in 2016 reached 3.5 billion Euros, an
increase of 82% since 2015 levels. Net
inflows accounted for 2.8 billion Euros, the
largest amount recorded since the Great
Recession of 2008.
Despite the storm of (negative more often
than not) headlines about Greece,
investors around the world realise we live

in a brave new world where we
need to learn to find silver
linings and fly safely during
turbulent weather. Whether
that translates to opportunities
that arise of out BREXIT,
putting AMERICA FIRST, or
reforms in Greece - global
investors have learned to
recognise that in Chinese the
symbol for Crisis shares a
character with the word for
Opportunity.
The Risk/Return trade-off is well known in
Financial Portfolio Theory and understood
by sophisticated investors world-wide. As a
member of the European Union and the
Eurozone, Greece offered access to highgrowth and emerging regional markets
with a European Foreign Exchange and
European Legal Framework.
It is
characterised by sectors that demonstrate
significant competitive advantages and
offers a highly skilled and well-trained
workforce (with the No1 PhD per Capita in
Europe) whose labour costs are highly
competitive within the EU.
As a Greek CEO with over 25 years top
management experience , at Athens 2004 ,
Eurosport in FR ,Continent , PepsiCo , and
as Greek Business Founder who sold in
2016 his Company to the No1 sector
incumbent in the world (Tickethour’s
acquisition by Ticketmaster: Livenation
Group, NY Stock Exchange) and as a
current Investor and Member of a Londonbased Fund which targets Hellenic Growth
(Brookstreet Equity Partners), both myself
and global fund are determined and
committed to invest in the future of Greece
and Greek Entrepreneurship.
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Greece’s private sector-led recovery and sustainable
growth through CSR

Sabina Dziurman
Director, Greece & Cyprus
European Bank for Reconstruction and Development

Commitment to
promoting
Corporate
and
Social
Responsibility through socially
sound
and
sustainable
development is becoming more
and more crucial in the modern
world, and, for countries in
transition, it is of paramount
importance to implement sound
economic development and
sustainable
practices
to
safeguard the future and secure growth.
Especially for Greece a particular focus
should be placed on growth-enhancing
measures as the key to placing the
country on an inclusive, sustainable and
private sector-led recovery. This cannot
be achieved overnight. It requires growth
sources to be fundamentally recalibrated
with an emphasis on important sectors
that will eventually benefit the whole
economy and society.
A number of areas need to be tackled in
parallel such as (i) the resurgence and
enhancement of the resilience of the
private sector, (ii) the stabilisation of the
financial sector to unlock private sector
access to finance and (iii) private sector
participation in and commercialisation of
infrastructure. While there has been
progress towards addressing the above
in a environmentally and socially
sustainable manner, challenges remain.
Including the above into its Country
Strategy for Greece, the EBRD started its
engagement in late 2015 on a temporary
basis to support the country’s recovery.
The start has been rapid with amounts
invested to date over €1 billion in 17

projects. Our work helps to
tackle the consequences of the
financial and economic crisis
and addresses the structural
challenges
the
country’s
economy faces. The aim is to
promote the transition to a
successful market economy,
which is competitive, inclusive,
well-governed, green, resilient
and integrated.
To this end, the EBRD - with social
responsibility
at
its
core
is
mainstreaming environmental and social
sustainability considerations into all its
activities and addressing them in all its
projects. The Bank also requires all
partners to implement and operate
projects in line with specific performance
requirements.
But the EBRD goes beyond providing
project finance or being a mere presence
when it comes to social responsibility.
The Bank is influencing change,
achieving results and seeing a positive
impact on daily lives. Crucially, helping
our clients to adopt sustainability-focused
business models and demonstrating that
doing so is a sensible and affordable
investment.
By encouraging the implementation of
best practices that often go beyond usual
standards, EBRD partners become
sustainability leaders themselves. This is
secured through robust safeguard
policies with a particular emphasis on
environmental best practices, economic
inclusion,
gender
equality
and
stakeholder engagement.
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Συνέντευξη του
κ. Πέτρου Ζαµπέτα
∆ιευθύνοντος Συµβούλου B2KAPITAL

1.
Ποια είναι η B2KAPITAL
και
σε
ποιον
τοµέα
δραστηριοποιείται;
Η Β2KAPITAL Α.Ε.∆.Α.∆.Π. ιδρύθηκε
µε σκοπό να συµµετάσχει ενεργά στην
ελληνική χρηµατοπιστωτική αγορά και
ειδικότερα στον κλάδο της διαχείρισης
και
εξαγοράς
ΜΕΑ
(Μη
Εξυπηρετουµένων
Ανοιγµάτων
ή
αλλιώς NPEs & NPLs), προερχόµενων
από όλο το φάσµα της επιχειρηµατικής και
λιανικής τραπεζικής. Αποτελεί µέλος του
οµίλου “B2 HOLDING ASA’’ που εδρεύει στο
Όσλο της Νορβηγίας και του οποίου οι
µετοχές
διαπραγµατεύονται
στο
Χρηµατιστήριο του Όσλο. Ο όµιλος εταιρείων
“B2 HOLDING ASA” δραστηριοποείται σε 18
ευρωπαϊκές χώρες/αγορές, στη Σκανδιναβία,
την Κεντρική και τη ΝΑ Ευρώπη. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία του 2016, το ύψος των υπό
διαχείριση χαρτοφυλακίων από τις εταιρείες
του οµίλου εταιρειών “B2 HOLDING ASA’’,
φτάνει συνολικά τα 5 δισ. ευρώ, ενώ η
διαθέσιµη
ρευστότητα
για
εξαγορές
χαρτοφυλακίων ανέρχεται τουλάχιστον στο
ποσό των 400 εκατοµµυρίων ευρώ.
2.
Τι µπορούν να προσφέρουν οι
εταιρείες απαιτήσεων από δάνεια και
πιστώσεις στην Ελλάδα; Ποια είναι τα
οφέλη για την ελληνική οικονοµία και
τους οφειλέτες;
Η σωστή και αποτελεσµατική αντιµετώπιση
των
ΜΕΑ
συµβάλλει
ενεργά
στη
χρηµατοδότηση της Ελληνικής οικονοµίας,
διασφαλίζοντας έσοδα για τις τράπεζες και
δίνοντας
ώθηση
στην
υγιή
επιχειρηµατικότητα. Οι τράπεζες θα πρέπει να
αποκτήσουν ρευστότητα και ταυτόχρονα να
επιλύσουν
το
πρόβληµα
των
µη
εξυπηρετούµενων δανείων αποτελεσµατικά
και µε κοινωνική ευαισθησία. Τα επενδυτικά
σχέδια που θα µας βοηθήσουν να
ανακτήσουµε το χαµένο έδαφος και να
επιστρέψουµε σε βιώσιµο ρυθµό ανάπτυξης
θα πρέπει να µπορούν να χρηµατοδοτηθούν
µέσα από το τραπεζικό µας σύστηµα, γι' αυτό
η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ΜΕΑ
είναι θέµα ζωτικής σηµασίας.

Όσον αφορά τους οφειλέτες, η
διεθνής εµπειρία δείχνει ότι η
ρύθµιση ή η αναδιάρθρωση ενός
προβληµατικού
δανείου
θα
µπορούσε να εξελιχθεί πιο ευνοϊκά
για τον οφειλέτη (ιδιώτη ή
επιχείρηση), απ’ ό,τι ένα δάνειο που
έχει
ήδη
καταχωρηθεί
στις
«κόκκινες» λίστες των τραπεζών.
Μετά
τη
µεταβίβαση
του
χαρτοφυλακίου, η διαχείριση του δανείου
φεύγει από την τράπεζα και περιέρχεται σε
µια εταιρεία διαχείρισης η οποία προσβλέπει
σε άµεσα αποτελέσµατα και είναι «ανοιχτή»
σε µια ενεργή διαπραγµάτευση για την
είσπραξη µέρους της συνολικής οφειλής. Μια
τέτοια εξέλιξη έχει ευεργετικές συνέπειες για
ένα πλήθος ιδιωτών και επιχειρήσεων οι
οποίοι επιθυµούν την αναδιάρθρωση και
τακτοποίηση των οφειλών τους, ώστε να
απαλλαγούν από το άγχος και την πίεση που
τους προκαλεί η αδυναµία εξυπηρέτησης των
δόσεων ή των προγραµµάτων αποπληρωµής
που έχουν συµφωνήσει µε την τράπεζα.
3.
Τι φέρνει η B2KAPITAL στο
τραπέζι για την Ελλάδα; Ποια η
στρατηγική της εταιρείας;
Η αγορά της Ελλάδας και της ευρύτερης
περιοχής των Βαλκανίων αποτελούν βασική
προτεραιότητα της “B2 HOLDING ASA’’, η
οποία έχει ως στόχο της να εδραιωθεί ως
αξιόπιστος συστηµικός παράγοντας της
δευτερογενούς χρηµατοπιστωτικής Αγοράς
ΜΕΑ, προσφέροντας ανταγωνιστικές και
καινοτόµες λύσεις για τη διαχείριση ΜΕΑ και
την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων µε βιώσιµες
προοπτικές ανάπτυξης. Η εταιρεία, µε βάση
τη διεθνή εµπειρία και την τεχνογνωσία των
στελεχών της, εξυπηρετεί και διαχειρίζεται
πολλαπλές κατηγορίες απαιτήσεων. Το
ανταγωνιστικό
µας
πλεονέκτηµα
είναι
πρωτίστως τα στελέχη µας, µε τη συλλογική
γνώση και εµπειρία που διαθέτουν, σε
συνδυασµό µε τις βέλτιστες πρακτικές και τις
χρηµατοδοτικές και επενδυτικές δυνατότητες
του µητρικού Οµίλου, σε συµµόρφωση πάντα
µε το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο.
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«Επιχειρώντας µε νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία»
Βασίλης Κορκίδης
Πρόεδρος
Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου & Επιχειρηµατικότητας

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως η
απρόσκοπτη πρόσβαση στις πηγές
χρηµατοδότησης καθίσταται ολοένα και
πιο δυσχερής συνιστώντας το µείζον
πρόβληµα
της
εγχώριας
επιχειρηµατικότητας
και
δη
της
µικροµεσαίας. Η διόδευση όσο το
δυνατόν περισσότερων πόρων στην πραγµατική
οικονοµία, µέσω τραπεζικού
συστήµατος και
ευρωπαϊκών προγραµµάτων, γίνεται επιτακτικότερη
ανάγκη εάν συνυπολογιστούν οι επιπλέον
επιβαρύνσεις φορολογικού και ασφαλιστικού
περιεχοµένου τις οποίες θα κληθούν να επωµιστούν
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Συνοµοσπονδία
Εµπορίου & Επιχειρηµατικότητας κρίνει αναγκαία
την προώθηση σύγχρονων χρηµατοδοτικών
εργαλείων, ως της πλέον βάσιµης προοπτικής
άρσης του υφιστάµενου αδιεξόδου. Λαµβάνοντας
υπόψη τα σηµαντικότερα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν σήµερα οι εγχώριες επιχειρήσεις και
τα οποία συνοψίζονται: στην ελλιπή πληροφόρηση,
στις καταγεγραµµένες αποκλίσεις των επιτοκίων
χορηγήσεων αλλά και στις ζητούµενες υπέρµετρες
προσωπικές
εγγυήσεις
ως
προϋπόθεση
χρηµατοδότησης, η ΕΣΕΕ παραθέτει συγκεκριµένες
προτάσεις, η αποδοχή/υλοποίηση των οποίων θα
συνδράµει στη βελτίωση του επιχειρηµατικού
κλίµατος και στη βέβαιη ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας.

1.Μικροπιστώσεις/Microfinancing:
∆εδοµένων των ιδιαιτεροτήτων που εµφανίζει η
ελληνική Αγορά, η παροχή Μικροπιστώσεων
συνιστά την πλέον ενδεδειγµένη προοπτική
αναθέρµανσης της εγχώριας οικονοµίας. Η
χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών σχεδίων µε ποσά
της τάξεως των 5.000 – 15.000 €, εκτιµάται πως
θα προσδώσει την απαραίτητη ώθηση σε νέους
κυρίως
επιχειρηµατίες,
καλύπτοντας
την
καταγεγραµµένη έλλειψη ιδίων κεφαλαίων.
2.Αναβάθµιση ΕΤΕΑΝ ΑΕ: Η αξιοποίηση των
υφιστάµενων δοµών και εργαλείων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ
καθίσταται αναγκαία προκειµένου να καταστεί ο
κατεξοχήν φορέας ενίσχυσης της µικροµεσαίας
επιχειρηµατικότητας.
Στόχος
είναι
ο
µετασχηµατισµός του ΕΤΕΑΝ σε ένα εργαλείο που
θα έχει ως αποκλειστικό στόχο την χορήγηση
πιστώσεων, ή άλλων µέσων χρηµατοοικονοµικής
τεχνικής, αλλά και τη µεταφορά τεχνογνωσίας στις
επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους, που
αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της
εγχώριας οικονοµίας. Με αυτόν τον τρόπο, η
ΕΤΕΑΝ θα αποτελέσει ένα χρηµατοδοτικό ίδρυµα
που
θα
καλύπτει
ολόκληρο
το
φάσµα
χρηµατοπιστωτικής εξυπηρέτησης προς τις µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις.
Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ µε τη συνδροµή των φορέων
εκπροσώπησης της εγχώριας µικρής και µεσαίας
επιχειρηµατικότητας,
θα
αναβαθµίσει
τις

παρεχόµενες
προς τις επιχειρήσεις
υπηρεσίες, µέσω:
της χορήγησης µικροπιστώσεων
µε ποσά µεταξύ 10.000 -15.000 €.
της πρόβλεψης για σχεδιασµό
όσο το δυνατόν περισσότερων και
ευέλικτων εγγυοδοτικών προϊόντων.
της διεύρυνση της συµµετοχής στο
κεφάλαιο των επιχειρήσεων, όχι µόνο για
τις “start ups”, οι οποίες εν πολλοίς δεν
υπάρχουν στην ελληνική αγορά αλλά και
για τις “follow ups” και τις “restarts”.
Οι πηγές του νέου αναπτυξιακού φορέα θα
προέρχονται από τον συνδυασµό των διαθέσιµων
πόρων του ΕΣΠΑ, του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (Π∆Ε) και των διαρθρωτικών ταµείων.
Πηγές για το ταµείο µεταξύ άλλων, µπορούν να
είναι κεφάλαια από ευρωπαϊκούς και διεθνείς
χρηµατοπιστωτικούς θεσµούς και ιδρύµατα, όπως
είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων της ΕΤΕΠ,
η EBRD κλπ., γεγονός που θα συντελέσει στην όσο
το δυνατόν µεγαλύτερη µόχλευση των αρχικά
διαθέσιµων πόρων.

3.Νέες
πηγές
χρηµατοδότησης:
Crowdfunding/Venture Capital:
Το crowdfunding (συµµετοχική χρηµατοδότηση)
είναι µία νέα δηµοφιλής µέθοδος για την άντληση
κεφαλαίων από µεγάλο αριθµό ενδιαφερόµενων,
κατά κύριο λόγο µέσω του διαδικτύου. Εκείνο που
απαιτείται προκειµένου το συγκεκριµένο εγχείρηµα
να
τύχει
ευρύτερης
αποδοχής
και
αναγνωρισιµότητας είναι η σύσταση ενός
συντονιστικού φορέα, ο οποίος θα καθορίσει το
θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας της
συγκεκριµένης µορφής χρηµατοδότησης.
Ο θεσµός του Venture Capital αναφέρεται σε
επιχειρήσεις
που
αντιµετωπίζουν
πρόβληµα
ρευστότητας ή ανεύρεσης ιδίων κεφαλαίων, µε
αντάλλαγµα τη συµµετοχή των επενδυτών (νέα
Funds) στη διοίκηση της επιχείρησης.
Πεδίο
εφαρµογής του συγκεκριµένου σχήµατος θα πρέπει
να αποτελέσουν τόσο οι νεοφυείς επιχειρήσεις
(start-ups) όσο και οι υφιστάµενες που χρήζουν
αναδιάρθρωσης και οι οποίες, κατά κοινή οµολογία,
αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία.
Η
Ελληνική
Συνοµοσπονδία
Εµπορίου
&
Επιχειρηµατικότητας αναδεικνύοντας ορισµένες
σηµαντικές εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησης,
προσδοκά στη λήψη άµεσων αποφάσεων από τα
αρµόδια όργανα, προκειµένου να καταστεί εφικτός
ο
απεγκλωβισµός των επιχειρήσεων από την
οικονοµική ασφυξία και το τέλµα στο οποίο έχουν
οδηγηθεί. Η θέσπιση του απαραίτητου νοµοθετικού
πλαισίου, απαλλαγµένου από γραφειοκρατικά βάρη
και χρονοβόρες διαδικασίες, θα αποτελέσει
καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας ενός τόσο
κοµβικού, για το µέλλον χιλιάδων επιχειρήσεων,
εγχειρήµατος.
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Είναι οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά
Πέτρος ∆ούκας
Πρόεδρος, Capital Partners S.A.
Πρώην Υφυπουργός Οικονοµικών και
Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών

Παρά τα όσα γράφονται,
πιστεύω ότι η οικονοµία της
Χώρας µας could be easily turbocharged µέσα σε έξι µήνες!
Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται να
προσελκύσουµε γύρω από τη
∆ηµοπσια ∆ιοίκηση, τους πιό
καταξιωµένους Έλληνες, όποιες
και να ήταν οι πολιτικές τους
προτιµήσεις. Αρκεί να είναι έµπειροι και
καταξιωµένοι στον επαγγελµατικό και
κοινωνικό τους χώρο!
Και όταν µιλάω για εµπειρία, µιλάω για
εµπειρία, όχι από επιτυχίες και "δήθεν"
θριάµβους, αλλά και από αποτυχίες! Από
τις αποτυχίες και τις ταλαιπωρίες
µαθαίνεις πιό πολλά (αν µπορείς να
µάθεις)!
Το 1979 ο περίφηµος (και άλλης κλάσης
τραπεζίτης και όχι τραπεζικός "εξ'
διορισµού) Walter Wriston, ∆ιοικητής της
Citigroup, σε ένα γεύµα που είχε
παραθέσει
γιά
µας
τους
τότε
νεοπροσληφθέντες trainees στη Citibank
στη Νέα Υόρκη, "πρώτο µου µέληµα είναι
να προσελκύσω τα καλύτερα ταλέντα
στη Citi! Μετά, εσείς θα βρείτε τι πρέπει
να γίνει, και πως! Αυτό είναι δική σας
δουλειά. ∆εύτερο µέληµά µου είναι να
εξασφαλίσω την εσωτερική ηρεµία, ώστε
ο καθένας σας να κάνει απρόσκοπτα τη
δουλειά του, και τρίτο, να εξασφαλίσω τη
διαδοχή µου ώστε να υπάρχει smooth
transition."
Βέβαια, όπως είχε παρατηρήσει ο
Πλάτωνας στη Πολιτεία, οι περισσότεροι
καταξιωµένοι στον ιδιωτικό τοµέα δεν

επιζητούν µπλεξίµατα µε το
∆ηµόσιο.
∆εν
τους
ενδιαφέρει
να
προσφέρουν το δικαίωµα στον
καθένα να τους κατακρίνει, να
τους καταγγέλλει, να τους
"τρολλάρει", γιά να βγάλλει τα
απωθηµένα του!
Ούτε να γίνονται µε το παραµικρό
αντικείµενο εισαγγελικής έρευνας και
µάλιστα σε 'βάθος εικοσαετίας'!
{Μόνο οι "λάθρα βιώσαντες" δεν έχουν
πολλά µεµπτά αφού δεν έκαναν τίποτα
και δεν πέτυχαν τίποτα, σπεύδουν όµως
να εµφανισθούν ως "νέοι και άφθαρτοι"!}
Αν όµως, τους το ζητάγαµε επιτακτικά,
αρκετοί καταξιωµένοι, όχι όλοι, αλλά
αρκετοί, θα έλεγαν "ναι", τουλάχιστον γιά
ένα διάστηµα!
Ενδεικτικά λοιπόν...
Αθανασίου,
Βαµβακίδης,
Βαρελάς,
Βεζανής,
Βουράκης,
Γιαβρόγλου,
∆αµπάσινας, Ζαφειρίου, Ζοµπανάκης,
Θεοδωρίκα, Θεοδωρόπουλος, Καζάς,
Καραβίας, Κατούνας, Κολακίδης, Κούλης,
Κούρτης, Κούτρας, Κυριακίδης, Κυριακού,
Λαµπρόπουλος,
Μάκκας,
Μανιός,
Μαχαίρας,
Ξαφά,
Μανουηλίδης,
Μονοκρούσος,
Μούργος,
Παληός,
Παναγόπουλος, Παντελάκης, Παπαδάτος,
Παπαλεξόπουλος, Προκοπίου, Ράµφος,
Σαµπατακάκης,
Σταµατέλου,
Στεφανόπουλος,
Ταύλας,
Τερζής,
Τραβλός, Τσάκος, Τσόπελας, Τσουκαλάς,
Φέσσας, Χατζηδηµητρίου, Χήτος, και
άλλοι! Πολλοί άλλοι!
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Όµιλος ΟΤΕ
Ο Όµιλος ΟΤΕ είναι ο µεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην
Ελλάδα και µαζί µε τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους
κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς οµίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Είναι µία από τις τρεις µεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
και απασχολεί περίπου 21.000 εργαζοµένους σε 3 χώρες.
Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εµπειρίας του πελάτη, ο Όµιλος ΟΤΕ
προχώρησε στην καθιέρωση της COSMOTE ως ενιαίας εµπορικής µάρκας
για τα προϊόντα του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση.
Ο Όµιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσµα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή
τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδροµητική τηλεόραση και λύσεις ICT. Παράλληλα
µε τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και
στους τοµείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης.
Εκτός Ελλάδας, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στις αγορές τηλεπικοινωνιών της Ρουµανίας, όπου
προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης και στην
Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
Είναι ο µεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδοµές, µε επενδύσεις στην
Ελλάδα που ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια. Για την τετραετία 2017-2020
υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους €1,5 δισ., κυρίως σε οπτική ίνα και δίκτυα νέας γενιάς
σταθερής και κινητής.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσµίως στον χώρο των ελεγκτικών,
φορολογικών, χρηµατοοικονοµικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά
γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουµε συµβάλλουν στην
οικοδόµηση εµπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονοµίες σε
ολόκληρο τον κόσµο. ∆ηµιουργούµε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για
να τηρήσουν τις υποσχέσεις µας προς όλους τους εταίρους µας. Mε τον
τρόπο αυτό συµβάλλουµε σηµαντικά στη δηµιουργία ενός καλύτερου
κόσµου για τους ανθρώπους µας, για τους πελάτες µας και για τις κοινωνίες µας.
To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσµιο οργανισµό, και µπορεί να αναφέρεται σε µία ή
περισσότερες, από τις εταιρείες µέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεµία από τις
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νοµική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, µια βρετανική
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισµό µας, παρακαλούµε επισκεφθείτε το ey.com
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Calamos Investments LLC
Calamos Investments is a diversified global investment firm offering
innovative investment strategies including U.S. growth equity, global
equity, convertible, multi-asset and alternatives. The firm offers
strategies through separately managed portfolios, mutual funds, closed-end funds, private funds, an
exchange traded fund and UCITS funds. Clients include major corporations, pension funds,
endowments, foundations and individuals, as well as the financial advisors and consultants who serve
them. Headquartered in the Chicago metropolitan area, the firm also has offices in London, New York
and San Francisco and Miami. For more information, please visit www.calamos.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους
κορυφαίους Οµίλους στον τοµέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη, µε
δραστηριότητες σε 6 χώρες.
Εντός Ελλάδας, ο Όµιλος:
∆ιαθέτει 3 διυλιστήρια σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας το 65% της συνολικής
διυλιστικής δυναµικότητας της χώρας.
Κατέχει σηµαντική θέση στην εγχώρια λιανική εµπορία, µέσω της θυγατρικής του εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ,
µε δίκτυο περίπου 1.700 πρατηρίων, καθώς και µε πωλήσεις υγραερίου, βιοµηχανικών, αεροπορικών,
ναυτιλιακών καυσίµων και λιπαντικών.
∆ιαθέτει το µοναδικό καθετοποιηµένο συγκρότηµα παραγωγής πετροχηµικών, µε κύρια προϊόντα
πολυπροπυλένιο, φιλµ πολυπροπυλενίου, διαλύτες και ανόργανα χηµικά.
Κατέχει δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε αυτόνοµα είτε
µέσω συνεργασιών µε διεθνείς εταιρείες κύρους.
Μέσω της κοινοπραξίας ELPEDISON λειτουργεί 2 µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 810
MW.
Μέσω της θυγατρικής ΕΛΠΕ ΑΠΕ υλοποιεί έργα ισχύος άνω των 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Εκτός Ελλάδας, ο Όµιλος:
∆ιαθέτει τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στα Σκόπια, ενώ κατέχει σηµαντική θέση στην
εµπορία πετρελαιοειδών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και π.Γ.∆.Μ., µέσω θυγατρικών
εταιρειών εµπορίας, διαθέτοντας δίκτυο περίπου 300 πρατηρίων.
Το κοινωνικό έργο του Οµίλου είναι µεγάλο και πολύπλευρο, µε ιδιαίτερη έµφαση στην υποστήριξη της
νέας γενιάς και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και των ευπαθών κοινωνικά οµάδων.
Website: www.helpe.gr
E-mail: info@helpe.gr

LIBRA GROUP
The Libra Group is a privately-owned international business group that
controls 30 subsidiaries active in 35 countries across six continents. It is
focused on six core sectors: aviation, energy, finance and diversified,
hospitality, real estate, and shipping. The group is wholly-owned by the
Logothetis family. One of the core values which govern Libra Group is
the sense of social responsibility. This is principally expressed through its deep commitment to ten
distinct and diverse initiatives which seek to deliver educational opportunity, business opportunity, and
acts of humanity towards people who are neglected, marginalized or under-served.
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ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Atlantic Bank
Atlantic Bank has been serving customers since the 1920s
and joined the NYCB Family of Banks as a division of New
York Commercial Bank in 2006. We have 18 full-service
branches in Manhattan, Queens, Brooklyn, and Westchester
County, and offer a comprehensive menu of financial services for small and mid-size
businesses, commercial real estate investors, consumers, and their families.
As a member of the NYCB banking family--our customers can also bank at any of our 270+
branches in New York, New Jersey, Florida, Ohio and Arizona. We are committed to providing
our customers exceptional service and convenience. New York Community Bancorp, Inc.
(NYSE:NYCB) is the holding company for New York Community Bank and New York
Commercial
Bank.
To
learn
more
about
visit
www.mynycb.com
and
www.newyorkcommercialbank.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
H ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. είναι µια µεταλλευτική εταιρεία
χρυσού, αργύρου, µολύβδου και ψευδαργύρου, που
δραστηριοποιείται στην περιοχή της Χαλκιδικής. Συστάθηκε το
2003 και απασχολεί σήµερα πάνω από 2.000 εργαζοµένους, αποτελώντας τον µεγαλύτερο
εργοδότη στον ∆ήµο Αριστοτέλη.
Αξιοποιεί και αναπτύσσει παράλληλα τρία µεταλλευτικά έργα: των Μαύρων Πετρών/
Στρατωνίου, της Ολυµπιάδας και των Σκουριών, γνωστά ως Μεταλλεία Κασσάνδρας.
Λειτουργεί σύµφωνα µε τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
και συµβάλλει ουσιαστικά στην εθνική οικονοµία και ανάπτυξη.
Από τον Φεβρουάριο του 2012, αποτελεί θυγατρική της Eldorado Gold Corporation,
µεταλλευτικής εταιρείας µε πάνω από 20 χρόνια εµπειρία στη κατασκευή και λειτουργία
µεταλλείων σε Ευρώπη, Ασία και Νότια Αµερική και είναι εισηγµένη στα Χρηµατιστήρια του
Τορόντο και της Νέας Υόρκης.

Metropoulos & Company
Metropoulos & Company which includes Dean’s sons, Evan
and Daren, is recognized and differentiated from other
private equity firms by their unique “operational” reputation
in building, restructuring and repositioning businesses with their well-known talents for
creative innovation and marketing as well as financial and operational skills. The acquired
companies have often acted as platforms for further synergistic acquisitions and were
subsequently taken public or sold to major strategic corporations. Metropoulos & Company
has invested $49 billion in the 82 businesses, many of which represent highly recognized
global brands, such as Mumm Champagne, Ghirardelli Chocolate Co., Perrier Jouet
Champagne, Bumble Bee Tuna, Hostess Brands, Pabst Blue Ribbon and many others. In
addition, public companies such as Premier Foods in the U.K. and Pinnacle Foods in the U.S.
number among the well-known businesses created by Metropoulos.
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ΧΟΡΗΓΟΙ
B2KAPITAL
Η εταιρεία «Β2KAPITAL Α.Ε.∆.Α.∆.Π.» είναι µέλος του οµίλου
εταιρειών “B2 HOLDING ASA” που εδρεύει στο Όσλο της Νορβηγίας
και του οποίου οι µετοχές διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών
του Όσλο Νορβηγίας (Oslo Børs).
Ο όµιλος εταιρειών “B2 HOLDING ASA” δραστηριοποιείται σε 18 ευρωπαϊκές χώρες/αγορές, της
Σκανδιναβίας, της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, παρέχοντας εξειδικευµένες υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικού
χαρακτήρα και κυρίως διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΜΕΑ) του τραπεζικού, κυρίως,
τοµέα.
Η «Β2KAPITAL Α.Ε.∆.Α.∆.Π.» ιδρύθηκε το 2016 µε σκοπό να συµµετάσχει ενεργά στην ελληνική
χρηµατοπιστωτική αγορά και ειδικότερα στον ευαίσθητο κλάδο της διαχείρισης και εξαγοράς ΜΕΑ,
προερχόµενων από όλο το φάσµα της επιχειρηµατικής και λιανικής τραπεζικής. Η αγορά της Ελλάδας και
της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων αποτελούν βασική προτεραιότητα της “B2 HOLDING ASA”, η
οποία έχει ως στόχο της να εδραιωθεί ως ένας αξιόπιστος συστηµικός παράγοντας της δευτερογενούς
Αγοράς ΜΕΑ, προσφέροντας ανταγωνιστικές και καινοτόµες λύσεις στην διαχείριση ΜΕΑ και στην
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων µε βιώσιµες προοπτικές ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του έτους 2016, το ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων από τις εταιρείες
του οµίλου εταιρειών “B2 HOLDING ASA”, φτάνει συνολικά τα 5 δισ. ευρώ, ενώ η διαθέσιµη
ρευστότητα για εξαγορές χαρτοφυλακίων ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 400 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Η «Β2KAPITAL Α.Ε.∆.Α.∆.Π.» διαθέτει άρτια στελέχωση, µε εξειδικευµένα και έµπειρα στελέχη και
ανάλογη υλικοτεχνική υποδοµή, ώστε να είναι σε θέση να παράσχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες
διαχείρισης κάθε µορφής απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ως καταναλωτικών, στεγαστικών,
επαγγελµατικών, µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, leasing και factoring κ.α.), αξιοποιώντας όχι
µόνον την τεχνογνωσία και εµπειρία των στελεχών της από τις διεθνείς αγορές, αλλά και τις πολλαπλές
δυνατότητες του οµίλου σε επίπεδο τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών και κανονιστικής συµµόρφωσης
µε το Ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.b2holding.no

DECA INVESTMENTS
Deca Investments AIFM (“Deca”) is the exclusive investment manager of
Diorama Investments Sicar, S.A. (“Diorama”). Diorama is a generalist growth
capital private equity fund with EUR 135mn of funds under management.
Diorama has a diverse and high quality investor base, which includes Mr.
Dimitris Daskalopoulos, international financial institutions (European Bank for Reconstruction and
Development, European Investment Fund & European Investment Bank) and other professional
investors.
Diorama invests primarily in eligible Greek SMEs, which satisfy strict investment criteria: attractive
sector dynamics, management quality and integrity, strong fundamentals and growth potential. Since its
first closing in November 2014, Diorama has completed three investments of EUR 26mn in size to
companies Atlas Tapes, Damavand and InternetQ. Deca is regulated by the Hellenic Capital Markets
Committee (“HCMC”), while Diorama is regulated by Luxembourg’s Capital Markets Committee (“CSSF”).
For more information please visit http://www.decainvestments.eu/.

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ιδρύθηκε το 1950, µε σκοπό την παραγωγή, τη
µεταφορά και τη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τον
∆εκέµβριο του 2001, οι µετοχές της ∆ΕΗ Α.Ε. εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην
Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η διαπραγµάτευση
∆ιεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων (GDRs) στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου.
Ο Όµιλος ∆ΕΗ, πλήρως καθετοποιηµένος, δραστηριοποιείται σήµερα σε όλους τους
τοµείς που αφορούν στην ηλεκτρική ενέργεια ως ένας από τους µεγαλύτερους
Βιοµηχανικούς Οµίλους της Χώρας.
"ΕΠΕΝ∆ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ" | www.CSRinGreece.gr

ΠΡΟΦΙΛ ΧΟΡΗΓΩΝ

7th Capital Link CSR in Greece Forum 2017

Η ∆ΕΗ Α.Ε. είναι η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα,
µε περίπου 7,4 εκατοµµύρια πελάτες. Στο τέλος του 2015 κατείχε περίπου το 64% της εγκατεστηµένης
ισχύος των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, και στο παραγωγικό της δυναµικό
περιλαµβάνονται θερµικοί σταθµοί µε καύσιµο λιγνίτη, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, µεγάλοι
υδροηλεκτρικοί σταθµοί, καθώς και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Με την απόσχιση των κλάδων Μεταφοράς και ∆ιανοµής, η ∆ΕΗ δηµιούργησε δύο θυγατρικές εταιρείες,
στις οποίες κατέχει ποσοστό 100%: την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας Α.Ε.) και την ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. (∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε.).
Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του
Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ενώ η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη της διαχείρισης,
της λειτουργίας, της ανάπτυξης και της συντήρησης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας και των ∆ιασυνδέσεών του.
Ο Όµιλοs ∆ΕΗ ατενίζει το µέλλον µε µεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες και
µεγαλύτερη οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Παράλληλα, παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στους
χρήστες των ∆ικτύων Μεταφοράς και ∆ιανοµής.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και σήµερα ηγείται ενός από τους
µεγαλύτερους ελληνικούς χρηµατοοικονοµικούς Οµίλους, µε παρουσία σε
10 χώρες. Ο Όµιλος περιλαµβάνει 7 τράπεζες και 51 λοιπούς
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, απασχολώντας 15.500 εργαζόµενους.
Με 558 τραπεζικές µονάδες και 1.448 ΑΤΜ, η Εθνική Τράπεζα καλύπτει
ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας, ενώ το δίκτυό της στο
εξωτερικό περιλαµβάνει 536 µονάδες, µε κυριότερη παρουσία στις χώρες της ΝA Ευρώπης. Παράλληλα,
µε τη χρήση των εναλλακτικών της δικτύων i-bank (internet, phone και mobile banking), προσφέρει
ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία στις καθηµερινές τραπεζικές συναλλαγές των πελατών της.
Σηµαντικά στρατηγικά της πλεονεκτήµατα αποτελούν η ευρεία πελατειακή της βάση, η επαρκής
ρευστότητα, η καλή φήµη και οι µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης µε την πελατεία της.
Η Τράπεζα επικεντρώνεται στη στήριξη της οικονοµίας, ενώ παράλληλα στηρίζει µε συνέπεια δράσεις
προς όφελος των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, του πολιτισµού, των επιστηµών, της έρευνας, του
αθλητισµού και του περιβάλλοντος.

ICAP Group
H ICAP Group- µε 3.600 εργαζοµένους (εκ των οποίων οι 2.300 σε εγκαταστάσεις
συνεργατών)-είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόµενος Όµιλος Παροχής Β2Β
Υπηρεσιών
στην
Ελλάδα
και
ισχυρή
παρουσία
σε
5
χώρες.
Από το 2007, την πλειοψηφία της µετοχικής σύνθεσης της ICAP Group κατέχει το SEEF
fund της Global Finance ενώ συµµετέχει και η Coface. Με Όραµα να αποτελεί τον
πιο πετυχηµένο Όµιλο Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις στη ΝΑ Ευρώπη και την πρώτη
επιλογή αυτών, η ICAP Group-Your Business Partner-παρέχει ένα µεγάλο εύρος υπηρεσιών και
προϊόντων: Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting, People &
Employment Solutions.
Είναι µέλος της Dun&Bradstreet, της FEBIS, της SIINDA, της FEACO, της INAC, της ΕΕΤ, της ΕΣΕΕ, της
ΕΑΣΕ, του ΕΒΕΑ, του ΣΕΒ, του ΣΕΣΜΑ, του Ελληνοαµερικάνικου, Ελληνογερµανικού και
Ελληνοολλανδικού Επιµελητηρίου, του Ελληνοῒταλικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Συνδέσµου
Ανωτάτων Εταιρειών και ΕΠΕ, του ΣΕΒΕ και του ΣΕΠΒΕ ενώ έχει αναπτύξει συµµαχίες µε κορυφαίες
εταιρείες, όπως η Dun & Bradstreet, GOOGLE, HUTHWAITE, HOGAN Assessment Systems, Cut-e,
NorthgateArinso και COFACE.

McKinsey&Company
McKinsey&Company is a global management consulting
firm that serves leading businesses, governments, nongovernmental organizations, and not-for-profits. We help
our clients make lasting improvements to their performance and realize their most important goals. Over
nearly a century, we’ve built a firm uniquely equipped to this task.
McKinsey’s Athens Office has more than 15 years of established presence, covering a multitude of
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sectors in Greece and Cyprus – including financial services, telecommunications and media, energy and
basic materials, as well as the public and social sector. We advise our clients on a wide range of topics,
including strategy, corporate finance and restructuring, marketing and sales, operations, organization,
risk, business technology and digital.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 86 χρόνια µετά την ίδρυσή της, είναι η µεγαλύτερη
εταιρία παραγωγής και εµπορίας προϊόντων καπνού στην Ελλάδα.
Θυγατρική της Philip Morris International (PMI) από το 2003, απασχολεί
άµεσα και έµµεσα περίπου 800 εργαζόµενους.
Με εφόδια τους ταλαντούχους ανθρώπους της, εξαιρετικά διεθνή και
εγχώρια σήµατα, όπως το Marlboro, ο ιστορικός ΑΣΣΟΣ αλλά και το πρώτο νέο καπνικό προϊόν δυνητικά
µειωµένου κινδύνου σε σχέση µε τα συµβατικά τσιγάρα, το IQOS, µοναδική εταιρική κουλτούρα, την
υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή εµπειρία της PMI και τη µακρά ιστορία της, η Παπαστράτος συνεχίζει την
επιτυχηµένη πορεία της.
Το 2016 αναδείχθηκε από το περιοδικό Fortune ως «Η Πιο Αξιοθαύµαστη Εταιρία της Ελλάδας».
Πρόσφατα ανακοίνωσε επένδυση 300 εκατ. ευρώ για τη µετατροπή του εργοστασίου της σε µονάδα
παραγωγής ράβδων καπνού για το IQOS, στο πλαίσιο της δέσµευσης της PMI και της Παπαστράτος για
ένα µέλλον απαλλαγµένο από τον καπνό του τσιγάρου.

POTAMITISVEKRIS
Η POTAMITISVEKRIS αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες
δικηγορικές εταιρείες της Ελλάδος µε ευρύ πελατολόγιο.
Όντας οργανωµένη στα πρότυπα αντίστοιχων εταιρειών του εξωτερικού, η εταιρεία ενεργεί συχνά για
διεθνείς πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων µεγάλων διεθνών δικηγορικών εταιρειών. Η εταιρεία βασίζεται
σε δύο πυλώνες, αυτόν της συµβουλευτικής δικηγορίας και αυτόν της δικαστικής επίλυσης και είναι
ευρέως αναγνωρισµένη για την υπεροχή της σε σειρά τοµέων, µε επικεφαλής αυτών ορισµένους από
τους πιο επιφανείς Έλληνες νοµικούς. Συνδυάζοντας τη διεθνή προοπτική µε την εµπεριστατωµένη
γνώση του ελληνικού δικαίου και το νοµικό υπόβαθρο µε την προσήλωση στην επίλυση προβληµάτων, η
POTAMITISVEKRIS αντανακλά τις φιλοδοξίες των εταίρων της να ωθήσουν την παροχή νοµικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα σε ένα νέο επίπεδο ικανοτήτων, ποιότητας υπηρεσιών και ακεραιότητας.
Το 2012 και το 2014, η POTAMITISVEKRIS βραβεύτηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο νοµικών
βιβλίων Chambers Europe µε το βραβείο «Law Firm of the Year» για την Ελλάδα, βάσει αξιολόγησης των
πελατών και των ανταγωνιστών της. Επίσης βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις κατάταξης στους
σηµαντικότερους οδηγούς δικηγορικών υπηρεσιών (Chambers, Legal 500, IFLR, PLC).

Tickethour Group Ltd
Η Tickethour, µέσα από την πολύχρονη πορεία της έχει καταφέρει να
καθιερωθεί ως µια σύγχρονη και καινοτόµος εταιρεία έκδοσης
εισιτηρίων κερδίζοντας ένα σηµαντικό µερίδιο στην αγορά τόσο στην
Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο!
Η Tickethour διαθέτει πλούσια εµπειρία στην υλοποίηση µεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων, έχει ωστόσο εδραιωθεί χάρην στα αδιαµφισβήτητα πλεονεκτήµατα των
συστηµάτων και τις Top-Class λειτουργίες που προσφέρει!
Μέσω της συνεχούς βελτίωσης και της λειτουργικής σταθερότητας κατάφερε, σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα, να αποκτήσει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στην αγορά του ηλεκτρονικού εισιτηρίου διεθνώς,
έχοντας ιδρύσει εταιρείες σε 7 χώρες , και να προκαλέσει το ενδιαφέρον της ισχυρότερης εταιρείας
έκδοσης εισιτηρίων παγκοσµίως, της Ticketmaster ( Live Nation Entertainment Inc.), µε την οποία,
από τον Ιούνιο του 2016 η Tickethour έχει ενώσει τις δυνάµεις της.
Όραµά µας το moto µας: “Keep moving the Ticketing World forward”!

"ΕΠΕΝ∆ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ" | www.CSRinGreece.gr

ΠΡΟΦΙΛ ΧΟΡΗΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

7th Capital Link CSR in Greece Forum 2017

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

«A.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες»
H δικηγορική εταιρία «A.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες»
δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στον τοµέα του
εµπορικού και αστικού δικαίου, παρέχοντας υπηρεσίες
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της
νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρεία αποτελείται από µια δυναµική οµάδα φιλόδοξων
δικηγόρων µε πολύπλευρη εµπειρία και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, µεταξύ τον οποίων και
ο ∆ρ. Αντώνης Παπαδηµητρίου, ιδρυτής της εταιρείας και Πρόεδρος του Ιδρύµατος Ωνάση.
Η φιλοσοφία της εταιρίας στηρίζεται στο συνδυασµό της νοµικής τεχνογνωσίας µε την εις
βάθος επιχειρηµατική γνώση και τη διαρκή ενηµέρωση σχετικά µε το διεθνές οικονοµικό
σκηνικό. Στα πλαίσια αυτά, η A.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες παρέχει έγκαιρες, πρακτικές
και δηµιουργικές λύσεις, προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε πελάτη.
Οι κύριοι τοµείς εξειδίκευσης της εταιρίας είναι: δικαστική και εξωδικαστική επίλυση ιαφορών,
εταιρικό και εµπορικό δίκαιο, κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (private equity & venture
capital), εξαγορές και συγχωνεύσεις, τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο κεφαλαιαγοράς, ακίνητα,
ναυτιλιακές εξαγορές και χρηµατοδοτήσεις, ιδρύµατα και trusts, οικογενειακό και κληρονοµικό
δίκαιο, δίκαιο ιατρικής ευθύνης, πνευµατική ιδιοκτησία και προστασία προσωπικών
δεδοµένων.

FIRST ATHENS
First Athens Corporate Finance SA is an independent boutique

Investment Advisory Firm with offices in Athens and
Luxembourg and transaction experience in Greece, the
Balkans, the UK and the USA.
First Athens was founded in Athens in 2009 by professionals with significant experience and
knowledge in the fields of investment, capital markets, mergers and acquisitions, banking and
finance. In addition, all the partners of the firm have significant operating experience having
hold C level roles in major companies during their careers.
In 2012, First Athens raised ELIKONOS JEREMIE SCA SICAR, a Venture Capital Fund, based in
Luxembourg, targeting investments in the ICT sector in Greece with cornerstone investor the
European Investment Fund. As of September 2016, the Fund has concluded 11 investments
in Greek SME companies in the areas of E-commerce, Digital media and Marketing, High
Technology, Telecommunications and Enterprise Software. First Athens is currently raising its
second Private Equity Fund, targeting investments in all sectors of the Greek economy,
aiming at providing growth capital and advice to high growth, extrovert Greek businesses.
In 2013, aiming at expanding its international reach and provide Investee Companies with
growth opportunities through Mergers & Acquisitions and additional exit opportunities to
Funds under management, First Athens became a member of the Globalscope Partners, an
association of more than 40 Investment Advisory Firms with presence in all continents and in
more than 35 countries.
In addition, First Athens is a partner of the Rutgers Food Innovation Center (FIC), The
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Rutgers University food business incubation and economic development accelerator program.
Through this partnership First Athens helps Greek food businesses get access to the
important US market through a cost effective, organized and professional manner utilizing the
state of the art facilities of the center along with its great research, advisory and mentoring
capabilities.

FrieslandCampina
Royal FrieslandCampina daily provides every day millions of
consumers all over the world with dairy products that are rich in
valuable nutrients from milk. With annual revenue of 11.0 billion
euro, FrieslandCampina is one of the world’s largest dairy
cooperative companies having 19,000 member dairy farmers and
more than 140 years of tradition.
FrieslandCampina produces and sells consumer products such as
dairy-based beverages, infant nutrition, cheese and desserts in many European countries, in
Asia and in Africa. It has offices in 33 countries, employs over 21,927 people and its products
find their way to more than 100 countries.
FrieslandCampina Hellas was officially established in 1983 and is 100% affiliate of
FrieslandCampina. It is best known in Greece for the “lovemark” NOYNOY brand as well as
for the brands FRISO, MILNER and FINA. The company’s strategy focuses in the
development and marketing of highly differentiated added value product propositions,
specially made to cover the nutritional needs of the Greek family. In addition, the company’s
continuous focus in providing stable top quality, its consistent and effective communication
with consumers, its continuous extensions, launches and relaunches of new innovative
products and platforms, have secured the company its solid leading position in the Greek
dairy market. The growth and investments in the Greek marketplace during past years
include a plant in Patra for the production of milk, yoghurts and milk creams and state of the
art warehouse in Aspropyrgo, Attica of more than 10,000sq meters.
For the past years FrieslandCampina-NOYNOY is actively supporting those in need through its
CSR programs focusing on product donations. In 2015 the company launched a NOYNOY CSR
program called “A glass of milk for every child!” aiming to distribute milk to children living in
orphanage homes throughout Greece. By the end of 2016, over 1,000,000 glasses have been
distributed. The program will continue within 2017.

Piraeus Bank
Piraeus Bank Group, with presence in Greece and Southeastern Europe,
offers a full range of financial products and services. The Bank is focused
on the domestic market, servicing approximately 5mn customers through
a nationwide network of c.650 branches and c.1,900 ATMs, and also
through the innovative electronic banking network of winbank.
Piraeus Bank possesses a well-trained and experienced workforce of
approximately 14 thousand employees, with particular know-how in the areas of mediumsized and small enterprises, corporate banking & structured finance, agricultural banking,
retail credit and green banking, capital markets & investment banking, as well as leasing and
factoring.
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Piraeus Bank, with a dominant presence in Greece, holds today c.30% market share in terms
of loans and c.29% in terms of deposits.

SHEARMAN & STERLING LLP
Η Shearman & Sterling LLP είναι η
δικηγορική εταιρία που επιλέγουν οι
µεγαλύτερες και πιο δυναµικές εταιρίες στην Ελλάδα για όλες τις στρατηγικού χαρακτήρα
εµπορικές συναλλαγές τους, εξαγορές, συγχωνεύσεις ή χρηµατοδοτήσεις. Επιπλέον, η εταιρία
έχει εκπροσωπήσει Έλληνες πελάτες σε πολυάριθµες υποθέσεις διεθνούς διαιτησίας και
ανταγωνισµού πάντοτε ασχολούµενη µε θέµατα στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος.
Με περίπου 850 δικηγόρους στα σηµαντικότερα διεθνή χρηµατοοικονοµικά κέντρα η εταιρία
λειτουργεί µε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων και γραφείων
της και παρέχει αδιάλειπτα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους Έλληνες πελάτες της.

Watson Farley & Williams
Watson Farley & Williams was the first international law firm to open
an office in Greece in 1984. Our lawyers in Athens advise on both
English and Greek law, offering sector expertise in maritime, energy
and infrastructure, natural resources, banking and finance, and real estate. Our finance
practice delivers high quality advice on international maritime and Greek asset and project
finance, business and real estate financing, finance litigation, restructurings, work-outs,
insolvencies and enforcement. Our corporate team has considerable M & A, public law and
regulatory expertise (in particular banking and energy regulations), participating in highprofile Greek projects, including privatisations, energy, real estate, tourism, insurance and
natural resources transactions. Our clients include shipowners, international and domestic
banks, energy companies, the Greek privatisation agency, property investors and hedge and
private equity funds.
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ΧΟΡΗΓΟΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
Όµιλος ΟΤΕ
Ο Όµιλος ΟΤΕ είναι ο µεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην
Ελλάδα και µαζί µε τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους
κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς οµίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Είναι µία από τις τρεις µεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
και απασχολεί περίπου 21.000 εργαζοµένους σε 3 χώρες.
Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εµπειρίας του πελάτη, ο Όµιλος ΟΤΕ
προχώρησε στην καθιέρωση της COSMOTE ως ενιαίας εµπορικής µάρκας
για τα προϊόντα του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση.
Ο Όµιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσµα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή
τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδροµητική τηλεόραση και λύσεις ICT. Παράλληλα
µε τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και
στους τοµείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης.
Εκτός Ελλάδας, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στις αγορές τηλεπικοινωνιών της Ρουµανίας, όπου
προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης και στην
Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
Είναι ο µεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδοµές, µε επενδύσεις στην
Ελλάδα που ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια. Για την τετραετία 2017-2020
υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους €1,5 δισ., κυρίως σε οπτική ίνα και δίκτυα νέας γενιάς
σταθερής και κινητής.
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ΧΟΡΗΓΟΙ COFFEE BREAK
Kafea EmporikiTechniki S.A is a privately owned business,
operating in the Greek market over 25 years.
The main business activities focus on the exclusive import and
distribution of ILLY espresso and several other premium brandsto
the Ho.Re.Ca. (3kg tin) and Retail sectors (Iperespresso System) addressing to the Greek coffee sector
entrepreneurs and final consumers.
Kafea’ s ability to grow amidst a challenging business environment confirms the consistency and success
of the distribution efficiency,holding a leading market share in the espressofield, covering the 98% of
the Greek territory with export activitiestoBulgaria.
Kafea’ sbrand portfolio flagship, Illy, worldwide known for itsunique blend with distinct balance and
beautiful taste, offers high quality products and services to the Greek consumers covering their
expectations at Home, Office and Food Service sectors.
Developing social responsibility with competence and applying a sustainable strategy are principal
values of the company. Holding headquarters at private premises of 5000 sq.m. in Athens, payrolls 150
employees, presents a Compound Annual Growth Rate of 28% over the past 10 years and turnover of
€45 mil. with strong net equity.
The healthy financial position is achieved through a continuing effort to optimize the company’s figures
in a highly competitive and dynamic business model.
GROW THE BUSINESS – MAINTAIN THE FOCUS

Η Ε. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, πρωτοπόρος και υπερσύγχρονη
βιοµηχανία τροφίµων, είναι µια αµιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία
διαθέτει 4 εργοστάσια και µια κεντρική Αποθήκη Ετοίµων
Προϊόντων απασχολώντας περίπου 1.200 εργαζοµένους.
Η εταιρεία ηγείται της αγοράς των µπισκότων, ενώ κατέχει σηµαντική θέση στον τοµέα των
αρτοσκευασµάτων (Φρυγανιές, Παξιµάδια, Κριτσίνια, Krispies). Συγκεκριµένα, κατέχει τη 2η θέση στο
σύνολο της φρυγανιάς, ενώ ηγείται στην κατηγορία της Premium φρυγανιάς.
Πάντοτε µε πνεύµα καινοτοµίας και ανάπτυξης, η εταιρεία πρωτοπορεί και εισέρχεται και σε νέες
κατηγορίες. Συγκεκριµένα, το 2011 έφερε την επανάσταση στις Μπάρες ∆ηµητριακών µε τις Digestive
Bars, καθώς πρόκειται για την 1η µπάρα δηµητριακών µε µπισκότο που κατέκτησε ήδη την 2η θέση στην
αγορά σε αξία. Το 2013, επεκτείνεται και στην αγορά του συσκευασµένου ψωµιού µε το ΧΩΡΙΑΝΟ,
συσκευασµένο Χωριάτικο Ψωµί σε φέτες και το ΓΕΥΣΗ στο τετράγωνο, ψωµί του Τοστ, ενώ το 2015
δηµιούργησε το ψωµί Αρχαία Σπορά µε ∆ίκοκκο Σιτάρι, ένα ψωµί εξαιρετικής ποιότητας και
διατροφικής αξίας, ζυµωµένο µε ένα δηµητριακό γνωστό από την αρχαιότητα, το δίκοκκο σιτάρι.
Η εταιρεία µελετώντας συνεχώς τις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες αλλά και επιθυµίες των
καταναλωτών εµπλουτίζει το 2016 την γκάµα των λειτουργικών της προϊόντων µε προιόντα µε ΒΓλυκάνη, η οποία έχει αποδειχθεί ότι µειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίµα και συγκεκριµένα
δηµιούργησε το καινοτόµο προϊόν Cream Crackers µε κριθάρι, βρώµη και β- γλυκάνη καθώς και
την Φρυγανιά µε κριθάρι, βρώµη και β- γλυκάνη. Επίσης, διαθέτει µια σειρά προϊόντων Χωρίς
Γλουτένη, η οποία απευθύνεται κυρίως σε όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη, καθώς η σειρά αυτή είναι
πιστοποιηµένη και από την Ευρωπαϊκή ένωση Συλλόγων Κοιλιοκάκης ΑΟΕCS .
Εκτός από την κυριαρχία της στην Ελληνική αγορά, τα προϊόντα ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ταξιδεύουν σήµερα
σε περισσότερες από σαράντα χώρες και στις πέντε ηπείρους, µε αιχµή του δόρατος τα Caprice. Η Ε.Ι.
ΠΑΠΑΠΑ∆ΟΠΟΛΟΣ Α.Ε µετρά δεκάδες βραβεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις και 95 χρόνια τώρα
κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα υψηλής
διατροφικής αξίας.
Τέλος, η εταιρεία συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του τόπου επενδύοντας, παρέχοντας θέσεις
εργασίας και ενισχύοντας την ελληνική οικονοµία και ανάπτυξη µε κάθε δυνατό τρόπο. Παράλληλα,
αποδεικνύει έµπρακτα µέσα από πρωτοβουλίες που εντάσσονται στα πλαίσια του προγράµµατος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ότι αφουγκράζεται τα προβλήµατα της κοινωνίας και προσφέρει χαµόγελα
στην κοινωνία µε κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία συµβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο.
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ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Action Finance Initiative (AFI)
Η Action Finance Initiative (AFI) είναι µια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που
ιδρύθηκε από την ActionAid Ελλάς και τη γαλλική οργάνωση Adie. Είναι η
ηγέτιδα εταιρία στο χώρο των µικροπιστώσεων στην Ελλάδα, βοηθώντας στην
καταπολέµηση του οικονοµικού και κοινωνικού αποκλεισµού που προκαλεί η
υψηλή ανεργία ή/και η µη πρόσβαση σε κεφάλαιο.
Παρέχει πρόσβαση σε χρηµατοδότηση µέχρι 10.000 ευρώ µε τη µορφή
µικροδανείων και δωρεάν συµβουλευτική κι εκπαίδευση σε µικρο-επιχειρηµατίες
και ανέργους που θέλουν να δηµιουργήσουν τη δική τους µικρο-επιχείρηση ή
που επιθυµούν να αναπτύξουν την υφιστάµενη εταιρία τους. Ταυτόχρονα,
προτείνει πρακτικές βελτίωσης στο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο που ορίζει την
µικρο-επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα και προβάλλει τις µικρο-πιστώσεις ως µέσο επίτευξης
οικονοµικής ένταξης κοινωνικών οµάδων που είναι αποκλεισµένες από την επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
Συνολικά µέχρι σήµερα έχουν εκταµιευτεί 90+ µικροδάνεια συνολικού ύψους € 720.000, ενώ
έχουν δηµιουργηθεί 180 νέες θέσεις εργασίας κι έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 300
µικροεπιχειρηµατίες σε ποικίλες επιχειρηµατικές θεµατικές.

Ελληνική Ένωση ∆ιαµεσολαβητών
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ είναι µη κερδοσκοπικό
Σωµατείο. Ιδρύθηκε το 2010 από 25 από τους πρώτους Έλληνες
∆ιαµεσολαβητές.
Σήµερα η Ένωση, που αγκαλιάζει και είναι ανοικτή σε όλους τους
∆ιαµεσολαβητές, αριθµεί πάνω από 100 µέλη. Οργανώνει
επιµορφωτικά σεµινάρια για ήδη εκπαιδευµένους ∆ιαµεσολαβητές,
µέλη και µη αυτής, αλλά και για µη ∆ιαµεσολαβητές, που ενδιαφέρονται για τη
∆ιαµεσολάβηση. Έχει διοργανώσει σεµινάρια µε ξένους και Έλληνες εκπαιδευτές (Advanced
Mediation, Mediation Advocacy, ∆ιαπραγµατεύσεις στη ∆ιαµεσολάβηση) και πολλά εργαστήρια
προσοµοίωσης διαµεσολαβήσεων.
Θεωρώντας ως αποτελεσµατικότερη µέθοδο διάδοσης της ∆ιαµεσολάβησης την ενηµέρωση
των πολιτών, έχει διοργανώσει µε µεγάλη επιτυχία, από το 2011 µέχρι σήµερα, δεκαεπτά
Ενηµερωτικές Ηµερίδες µε θέµα «∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ», στο ∆ΣΑ, στο Πνευµατικό Κέντρο Κηφισιάς, στον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό ∆ηµοσίου ∆ικαίου (EPLO), στους ∆ήµους Πεντέλης – Μελισσίων, Γαλατσίου,
Γλυφάδας, Παπάγου – Χολαργού, Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αµαρουσίου, Παλαιού
Ψυχικού, Νέου Ψυχικού, Ναυπλιέων και Λοκρού.
Έχει συµµετάσχει και εκπροσωπηθεί ενεργά σε Ηµερίδες για την ∆ιαµεσολάβηση, που
διοργάνωσε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, στον Βόλο,
στα Χανιά και στην Ξάνθη, καθώς και σε σεµινάρια για το ίδιο θέµα άλλων φορέων, στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, κυρίως του World Forum of Mediation Centers της Union
Internationale des Avocats, εκ των οποίων αυτό που συνδιοργανώθηκε µε την Ένωση στην
Αθήνα τον Μάρτιο του 2011, θεωρήθηκε από το Forum ως το πλέον επιτυχηµένο µέχρι τότε.
Μέλη της Ένωσης µπορούν να είναι Έλληνες και αλλοδαποί ∆ιαµεσολαβητές.
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Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων
Η Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων δηµιουργήθηκε το 2011
από την κοινότητα των start-up επιχειρηµατιών ώστε να προωθηθεί
ένα νέο µοντέλο επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας το οποίο, έχοντας
χαρακτηριστικά καινοτοµίας και ταχείας ανάπτυξης, θα συνεισφέρει
καθοριστικά στη µαζική δηµιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας
και στη συνολική ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας.
Στοχεύει στη δέσµευση του διαθέσιµου ανθρωπίνου και οικονοµικού κεφαλαίου για την
ενίσχυση των πέντε κλάδων δραστηριότητας στους οποίους η γεωοικονοµία και το συµβολικό
κεφάλαιο της χώρας ευνοούν την ανάπτυξη καινοτόµων και ταχέως αναπτυσσόµενων
επιχειρήσεων: 1. Αγροτική Οικονοµία και Γαστρονοµία 2. Πολιτισµός και Τουρισµός 3.
Ενέργεια, µε έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές 4. Υψηλή τεχνολογία µε έµφαση στις ΤΠΕ και
στη Βιοϊατρική 5. Μεταφορές µε έµφαση στη Ναυτιλία.Παράλληλα, η ΕΕΝΕ προχωρεί σε
παρεµβάσεις για την ενίσχυση όλων των παραπάνω κλάδων προς τρεις κύριες κατευθύνσεις:
α) πρόσβαση σε κεφάλαιο, β) δικτύωση, πρόσβαση σε αγορές, γ) εκπαίδευση, τόσο τυπική
όσο και συνεχιζόµενη.
Oι δράσεις µας:
• Networking συναντήσεις µε τίτλο “Είµαι-Κάνω-Θέλω” οι οποίες πραγµατοποιούνται τη
2η Τετάρτη κάθε 2ου µήνα.
• Εκπαιδευτικά Workshops σε ζητήµατα νέας και νεοφυούς επιχειρηµατικότητας (HSA
University) τα οποία πραγµατοποιούνται τη 2η Τετάρτη κάθε 2ου µήνα, εναλλάξ µε το
“Είµαι-Κάνω-Θέλω”.
• Ανοιχτές Brainstorming Συναντήσεις µε σκοπό τη διαµόρφωση συλλογικής
στρατηγικής και αντίστοιχης ανάληψης δράσεων για την προώθησης της καινοτόµου και
εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας
• Pitching events µε επιλεκτική παρουσίαση των πιο προχωρηµένων επιχειρηµατικών
σχεδίων από µέλη της ΕΕΝΕ, στο δίκτυο των Hellenic Angels, του πρώτου µηκερδοσκοπικού δικτύου business angels στην Ελλάδα – Σύντοµα περισσότερες
πληροφορίες
• ∆ιεθνή events(Global Entrepreneurship Week) για την απόκτηση διεθνούς εµπειρίας
και δικτύωσης, τη δηµιουργία συνεργειών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας
Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας
θεσµοθετήθηκε το 2012 για την ενίσχυση
έµπειρων και νέων επιχειρηµατιών στην
προσπάθεια υλοποίησης νέων επιχειρηµατικών
ιδεών µέσω της παροχής χρηµατοδότησης,
υπηρεσιών
υποστήριξης
αλλά
και
καθοδήγησης. Το Libra Group έχει δεσµευθεί για χρηµατοδότηση ύψους άνω των 10
εκατοµµυρίων ευρώ προς το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας, το οποίο βοηθάει
επιχειρηµατίες στην Ελλάδα να επενδύσουν στον τόπο τους και να ωθήσουν την οικονοµική
ανάπτυξή του. Υποστηρικτές του θεσµού είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία συµβάλλει στην
κατάρτιση και εκπαίδευση των συµµετεχόντων από το 2014, µέσω του Κέντρου Βιώσιµης
Επιχειρηµατικότητας Εξέλιξη, και η εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων Jalouise Pty
Ltd. από την Αυστραλία.
Ανάµεσα στους υποστηρικτές των νικητών του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας είναι
η Antidote, η Atradius, η Intracom Telecom, το ∆ικηγορικό Γραφείο Ι. Βασσαρδάνης &
Συνεργάτες, το ∆ικηγορικό Γραφείο Λυκουρέζου, η Microsoft, η Moore Stephens, η People for
Business, η Reed Smith, η SAP Hellas, η SATO, η Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση, η V+O και η
White Room.
www.hellenicaward.com
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Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΕλλΚ∆∆)
Το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και
∆ιαιτησίας (ΕλλΚ∆∆) ιδρύθηκε το 2006 από τον
Σύνδεσµο Ανωνύµων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. Έκτοτε,
µέσα από εκπαιδευτικά σεµινάρια, «εκστρατείες
ενηµέρωσης» και σεµινάρια εκπαίδευσης διαµεσολαβητών, βρέθηκε στην πρωτοπορία
προάγοντας το θεσµό της διαµεσολάβησης στην ελληνική κοινωνία και συµβάλλοντας
αποφασιστικά στην εξοικείωση των ελληνικών επιχειρήσεων, του νοµικού κόσµου αλλά
και της κοινωνίας µε τις δυνατότητες του θεσµού της διαµεσολάβησης. Επιπλέον, στους
στόχους του Κέντρου περιλαµβάνεται και η ∆ιαιτησία, αλλά και άλλες µορφές Εναλλακτικής
Επίλυσης ∆ιαφορών (ADR). Ήδη από το 2010, το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και
∆ιαιτησίας λειτουργεί µε τη µορφή αστικής, µη κερδοσκοπικής εταιρίας και προσφέρει
υπηρεσίες διαµεσολάβησης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, µε τη συνδροµή διαµεσολαβητών που
έχουν εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί από διεθνούς φήµης Κέντρα του εξωτερικού.
Το Κέντρο έχει ασχοληθεί µε πολλά ευρωπαϊκά προγράµµατα, από το 2008 δε είναι ο
επίσηµος εταίρος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Eirene Project, µε στόχο την
προώθηση της διαµεσολάβησης ως επιλογής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και την
βέλτιστη δυνατή επικοινωνία ορισµένων ευρωπαϊκών κρατών στον τοµέα αυτό.

Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής ∆ιαµεσολάβησης
Το Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής ∆ιαµεσολάβησης (ΕλλΚΕ∆)
συστάθηκε το έτος 2016 από την ανάγκη της αγοράς για εξειδικευµένη
αντιµετώπιση των εργασιακών θεµάτων – εντός και εκτός της
επιχείρησης.
Το ΕλλΚΕ∆ είναι αστική, µη κερδοσκοπική εταιρεία και στοχεύει:
στη διάδοση και εφαρµογή των πρακτικών µεθόδων και τεχνικών της διαµεσολάβησης
στην Εργασία
• στη διαχείριση των συγκρούσεων στην εργασία
• στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων και
οργανισµών που δρουν στην Ελλάδα.
Αναλυτικά, στο ΕλλΚΕ∆ συνέπραξαν µε απόλυτη επιτυχία και προσήλωση στους κοινούς
στόχους:
•

(α) Το Ελληνικό Παράρτηµα του ∆ιεθνούς Συλλόγου Employee Assistance
Professionals Association – EAPA, o επίσηµος φορέας που εκπροσωπεί τον τοµέα των
ΕΑΡ στην Ελλάδα.
(β) Ο Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ που µέσω του Ελληνικού Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης
και ∆ιαιτησίας αποτελεί τον πρώτο φορέα που ασχολήθηκε µε τη διαµεσολάβηση,
προωθώντας το θεσµό ήδη από το έτος 2006.
(γ) Η Hellas EAP που αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία παροχής των Employee Assistance
Programs στην Ελλάδα µε κύρια δραστηριότητα την παροχή στρατηγικών παρεµβάσεων
για τη βελτίωση της παραγωγικότητας σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισµού.
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Ελληνογαλλικό Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
ΑΠOΣΤOΛΗ
Η αποστολή του Ελληνογαλλικού Εµπορικού &
Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου
είναι
γενικού
ενδιαφέροντος
και
επεκτείνεται
σε
τρία
χαρακτηριστικά:
- αποτελεί ένα όργανο εκπροσώπησης των επιχειρηµατικών συµφερόντων των δύο χωρών,
- συµβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της Γαλλίας και στην αλληλοκατανόηση µεταξύ
Ελλήνων και Γάλλων επιχειρηµατιών και αντίστοιχα στη βελτίωση της εικόνας της Ελλάδος
στη Γαλλία.
- προσφέρει σηµαντική στήριξη στις ελληνικές και γαλλικές επιχειρήσεις για την επέκτασή
τους στη Γαλλία και στην Ελλάδα αντίστοιχα.
∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ
Οι δραστηριότητες του Ελληνογαλλικού Επιµελητηρίου επικεντρώνονται σε:
- συλλογικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση των ελληνο-γαλλικών
ανταλλαγών,
- στην πρακτική στήριξη των επιχειρήσεων.
Προώθηση των ελληνο-γαλλικών ανταλλαγών
- Oργάνωση επαγγελµατικών σεµιναρίων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των εµπορικών
συναλλαγών µεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας.
- Oργάνωση γευµάτων µε πρόσκληση σηµαντικών οµιλητών.
- Προώθηση γαλλικών προϊόντων στην Ελλάδα.
- Προώθηση ελληνικών προϊόντων στη Γαλλία.
- ∆ιοργάνωση εµπορικών εκθέσεων και σαλονιών γαλλικών προϊόντων απευθυνόµενων σε
Έλληνες επιχειρηµατίες.
- Oργάνωση γαλλικών περιπτέρων στις σηµαντικότερες εµπορικές εκθέσεις και στα
επαγγελµατικά σαλόνια που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα.
Tο Eλληνογαλλικό Εµπορικό Επιµελητήριο είναι πρωτοπόρο στην συνεργασία µε τις
µορφωτικές υπηρεσίες. Συνεργάζεται στενά µε την Yπηρεσία Mορφωτικής Συνεργασίας και
∆ράσης της Γαλλικής Πρεσβείας και το Γαλλικό Iνστιτούτο για τον συντονισµό των
δραστηριοτήτων τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού στην Eλλάδα, και ειδικότερα
των επιχειρήσεων µελών του Eπιµελητηρίου.
Πρακτική στήριξη στις επιχειρήσεις
Το Ελληνογαλλικό Επιµελητήριο προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών που του επιτρέπουν
να βοηθά τις γαλλικές και ελληνικές επιχειρήσεις κατά τις διάφορες φάσεις της προσέγγισής
τους στην ελληνική αγορά και γαλλική αγορά αντίστοιχα:
- Γνώση της αγοράς:
Πληροφορίες γενικής και νοµικής φύσης.
- Έρευνα της αγοράς:
Κατάλογοι επαφών, γενικής φύσης ή κατά επιλογή.
Oργάνωση αποστολών µε εξαγωγικούς σκοπούς
σε έναν ή περισσότερους τοµείς.
Αναζήτηση συνεταίρων.
- Πωλήσεις στην αγορά:
∆ιοργάνωση παρουσιάσεων δοκιµαστικών προϊόντων.
∆ιεύθυνση ενεργειών προώθησης ή δηµοσίων σχέσεων.
- Πρακτικές διευκολύνσεις:
Συνδροµή στην εγκατάσταση θυγατρικών
εταιρειών.
Υπηρεσίες µετάφρασης και διερµηνείας.

- Συνδροµή σε νοµικά,
λογιστικά και
φορολογικά θέµατα:

Παροχή πληροφοριών γενικής φύσης.
Κάλυψη απαιτήσεων και διευθέτηση διαφορών.
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Endeavor
H Endeavor είναι διεθνής µη κερδοσκοπικός
οργανισµός στήριξης της επιχειρηµατικότητας µε
γραφεία σε 27 χώρες. Στόχος της είναι να στηρίζει
επιχειρηµατίες που ηγούνται καινοτόµων εταιρειών µε υψηλό ρυθµό ανάπτυξης σε διάφορους
τοµείς και µπορούν να αποτελέσουν πρότυπα και πηγή έµπνευσης για άλλους. Μέσω του
ισχυρού παγκόσµιου δικτύου κορυφαίων επαγγελµατιών, όπως ο ιδρυτής του LinkedIn Reid
Hoffman, παρέχει πρόσβαση σε αγορές και σε χρηµατοδότηση και στρατηγική καθοδήγηση
για να αναπτυχθούν περαιτέρω και να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας. Σε παγκόσµιο επίπεδο
έχουν επιλεχθεί περισσότεροι από 1500 επιχειρηµατίες από 900+ εταιρείες, οι οποίοι έχουν
δηµιουργήσει περισσότερες από 650,000 θέσεις εργασίας και κατέγραψαν περισσότερα από
$10 δισ. έσοδα το 2016.
Η Ελλάδα αποτελεί τον πρώτο ευρωπαϊκό σταθµό της Endeavor και το γραφείο ιδρύθηκε το
Σεπτέµβριο του 2012. Μέχρι σήµερα έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο µας 21 επιχειρήσεις σε
τοµείς όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουρισµός, η τεχνολογία και οι οικονοµικές υπηρεσίες.
www.endeavor.org.gr

Ένωση Ναυτιλιακών Οικονοµολόγων Ελλάδος
H Ένωση
Ναυτιλιακών
Οικονοµολόγων
Ελλάδας (ENOE), ιδρύθηκε το 2006 και είναι ο
επιστηµονικός φορέας όλων των ασχολουµένων, ακαδηµαϊκών ή επαγγελµατιών, µε την
ναυτιλιακή οικονοµική και διοίκηση στην Ελλάδα.
Έχει ως κύριο σκοπό την µελέτη, επεξεργασία, διαµόρφωση και παρουσίαση απόψεων,
θέσεων και πολιτικών όλων των δραστηριοτήτων και επιπτώσεων της ναυτιλίας στην
οικονοµία, την κοινωνία και την επιχείρηση αλλά και την ενθάρρυνση της ορθολογικής και µε
επιχειρήµατα επιστηµονικής συζήτησης σε όλα τα θέµατα αιχµής που αφορούν το οικονοµικό
περιβάλλον των θαλάσσιων µεταφορών σε όλο το πλέγµα σχέσεων τους.
Συνεργάζεται στενά µε την ∆ιεθνή Ένωση Ναυτιλιακών Οικονοµολόγων (International
Association of Maritime Economists) αλλά και άλλους οργανισµούς, επιχειρήσεις, ενώσεις και
εκπαιδευτικά ιδρύµατα από την Ελλάδα και το εξωτερικό επιδιώκοντας ευρύτερες συνεργασίες
και συναινέσεις.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.enoe.gr

Ένωσις Αποφοίτων Αµερικανικών Πανεπιστηµίων
Επιστηµονικός, µη-κερδοσκοπικός σύλλογος. Ιδρύθηκε το 1952.
Αριθµεί 700 διακεκριµένα µέλη Ελλήνων, που σπούδασαν στις ΗΠΑ.
Σκοπός: H προαγωγή εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δεσµών µεταξύ
των δύο κρατών, µέσω ποικίλων εκδηλώσεων, διαλέξεων, δεξιώσεων
κ.ά.
Ενδεικτικά αναφέρονται µερικοί από τις προσωπικότητες που τίµησαν τον Σύλλογο:
Πολιτικοί : Michael Dukakis, Paul Sabbanes, John Brademas, Αθανάσιος Κανελλόπουλος,
Αντώνης Τρίτσης, Νικήτας Κακλαµάνης κ.ά.
Πρέσβεις ΗΠΑ : Nicholas Burns, Michael Sotirchos, Thomas Niles, Thomas Miller, Charles Ries
κ.ά.
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Προσωπικότητες : Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, Ιωάννα Τσάτσου-Σεφεριάδη, Robert Frost,
Allen Ginsberg, Γιώργος Σεφέρης, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Μιχάλης Κακογιάννης κ.ά.
Ακαδηµαϊκοί : Κωνσταντίνος Τρυπάνης, Πέτρος Χάρης, ∆ηµήτρης Νανόπουλος, Κική ∆ηµουλά,
Σταµάτης Κριµιζής, Χρήστος Ζερεφός, Θανάσης Βαλτινός κ.ά.

College Year in Athens
Το College Year in Athens είναι µη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισµός
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1962, προσφέροντας σε
αγγλόφωνους πανεπιστηµιακούς φοιτητές του εξωτερικού µαθήµατα µε
έµφαση στην Ελλάδα και στην Μεσόγειο. Από το 1997 εκπροσωπείται
αποκλειστικά από το ∆ιεθνές Κέντρο Ελληνικών και λειτουργεί µε την µορφή
αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, µε δικούς του καθηγητές και δικές του
ακαδηµαϊκές εγκαταστάσεις στην Πλατεία Σταδίου 5, πλάϊ στο Καλλιµάρµαρο. Η διδασκαλία
γίνεται στην αγγλική γλώσσα, πλην βεβαίως των µαθηµάτων εκµάθησης των νέων ελληνικών.
Χάρη στο υψηλό ακαδηµαϊκό επίπεδο που επιτυγχάνεται µε τη συστηµατική αξιολόγηση
διδασκοµένων και διδασκόντων, το CYA έχει αποκτήσει αξιοπιστία, κύρος και φήµη στους
πανεπιστηµιακούς κύκλους των ΗΠΑ και του Καναδά. Τα τελευταία 55 χρόνια περισσότεροι
από 9.000 Aµερικανοί και Kαναδοί φοιτητές σπούδασαν τον ελληνικό πολιτισµό και την
ελληνική γλώσσα, γνώρισαν τη νεότερη Ελλάδα και έγιναν πνευµατικοί φίλοι και πολιτιστικοί
πρέσβεις της χώρας µας στο εξωτερικό.

Concordia
Concordia is a registered 501(c)(3) nonprofit organization that
enables public-private partnerships to create a more prosperous and
sustainable future. As equal parts convener, campaigner, and idea
incubator, Concordia is creating a new model for how a nonpartisan,
nonprofit can have a global impact.

Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού
Το Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού (Financial Literacy
Institute) αποτελεί την πρώτη αστική µη κερδοσκοπική εταιρία στη χώρα
µας, το έργο της οποίας
είναι αφιερωµένο στην διάδοση της
χρηµατοοικονοµικής
γνώσης
και
στην
καταπολέµηση
του
χρηµατοοικονοµικού αναλφαβητισµού.
Το Ινστιτούτο αναλαµβάνει πολλαπλές δράσεις για την ανάδειξη της αξίας
της χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης στη ζωή των
πολιτών, διοργανώνοντας ειδικές
ενηµερωτικές εκδηλώσεις, πραγµατοποιώντας συνεχή επιστηµονική έρευνα, δηµιουργώντας
υψηλής ποιότητας σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, κτίζοντας ισχυρές διεθνείς συνεργασίες. Με
τις δράσεις αυτές θα συµβάλλει καθοριστικά στη δηµιουργία µιας µακροχρόνιας εθνικής
στρατηγικής για την καταπολέµηση του χρηµατοοικονοµικού αναλφαβητισµού στην χώρα
µας και όχι µόνο.

Το Ινστιτούτο, µέσω των πρωτοβουλιών του, απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα,
δίνει όµως ιδιαίτερη έµφαση στα παιδιά
και στους εφήβους. Παράλληλα αναπτύσσει
δράσεις και για άλλες ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως για τους ανέργους, τις γυναίκες,
τους συνταξιούχους και τους µετανάστες.
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Μακροχρόνιος στόχος του Ινστιτούτου είναι η δηµιουργία µιας νέας γενιάς ενηµερωµένων και
χρηµατοοικονοµικά υπεύθυνων πολιτών. Μιας κοινωνίας όπου οι πολίτες, χωρίς κανένα
αποκλεισµό, θα έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες να αντιληφθούν καλύτερα «τη µεγάλη
εικόνα» της οικονοµίας, την χρησιµότητα των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και τη
λειτουργία των αγορών, ώστε σε κάθε φάση της ζωής τους να µπορούν να λαµβάνουν τις
βέλτιστες αποφάσεις για την αποτελεσµατική διαχείριση των χρηµάτων τους.
Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα βελτιώσουν το επίπεδο της ατοµικής και οικογενειακής
τους χρηµατοοικονοµικής τους ευηµερίας που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αέναη
ευηµερία µίας κοινωνίας.

Propeller Club
The “Propeller Club idea,” began during the latter part
of 1922 when the famed “Ship Subsidy Bill” was
engaging Congressional attention.
A small group of inspired marine men met daily at a luncheon to talk over the problems of the
industry with which they were all associated. As they met, the luncheon group became
larger. Conversation was not so easily carried on so the format was changed and speakers
on various shipping topics were invited to informally address the group. The plan proved
interesting and then successful. The group continued to expand.
Formal organization followed informal gatherings. Thus, on January 24th, 1923, the “Propeller
Club of the Port of New York”, had its first meeting as such. Thirty-three men were present
who decided on the Propeller Club name and continuation of meetings at regular intervals.
News of the success of the Propeller Club in New York soon traveled to Boston. Shipping
men in Boston expressed a desire to participate and on the 3rd of February, 1927, the
affiliated Propeller Club of the Port of Boston became a reality. This was followed shortly by a
Club in New Orleans organized on May 4th, 1927.
At Yale University, a body of engineering students had banded themselves together as The
Propeller Club of Yale University. Following this, a national organization was proposed and on
November 9th, 1927, the four Ports of New York, Boston, New Orleans and Yale University
convened at the old Waldorf-Astoria Hotel in New York City. When the meeting had
concluded, The Propeller Club of the United States had emerged, complete with constitution,
by-laws.
Following this Club number 5 was chartered in Tampa, Florida on May 25, 1929, followed by
the first west coast Club in Seattle on July 6, 1929. Additional Clubs followed in Florida in
Jacksonville on November 17, 1930 and in Miami on December 23, 1930. In 1932 the first
Overseas Club was formed in Hamburg, Germany by American Citizens engaged in the
maritime business in Germany.
Today, The Propeller Club of the United States consists of eighty-six ports of which fifty-three
are within the United States, and thirty-three are located overseas. Membership is over
10,000. In addition, sixteen student ports are embraced in this country and five overseas in
universities having in their curricula courses in naval architecture, marine engineering, foreign
and domestic commerce, trade and transportation, business administration and economics.
The development of Student Ports has proven to be one of the important features of the
Propeller Club movement.
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One goal of The Propeller Club of the United States is to have a Propeller Club Port in every
maritime locality in the country, on the coasts, the rivers and the lakes, for the purpose of
educating the public on matters pertaining to American water-borne commerce. There is no
greater constructive force than one which brings people together in common cause; this has
been one of the chief missions of the Propeller Club, wherever established.

Ροταριανός Όµιλος Αθηνών
Ο Ροταριανός Όµιλος Αθηνών, είναι ένα επαγγελµατικό
Σωµατείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1928, ως ο πρώτος
Ροταριανός Όµιλος της Ελλάδος και των Βαλκανίων. Είναι
µέλος του ∆ιεθνούς Ρόταρυ (Rotary International) µε
παρουσία σε 200 και πλέον χώρες και µε 1.250.000 περίπου
µέλη παγκοσµίως.
Ο Ρ.Ο. Αθηνών, µέσα από την πορεία των 89 ετών ανελλιπούς λειτουργίας του, έχει
κατορθώσει να επιτελέσει ένα σπουδαίο ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο, σε τοπικό και
διεθνές επίπεδο. Κινητήρια δύναµη του Οµίλου είναι τα επίλεκτα µέλη του, εκπρόσωποι
διαφόρων επαγγελµάτων, καθώς και οι φίλοι του, που τον στηρίζουν οικονοµικά και ηθικά σε
κάθε πρωτοβουλία φιλανθρωπικής δράσης και προσφοράς.
Το πολύπλευρο έργο του έχει αναγνωρισθεί τόσο από το ∆ιεθνές Ρόταρυ, από το οποίο έχει
τιµηθεί µε πλειάδα διακρίσεων, όσον και κυρίως από την Ελληνική Κοινωνία και από
αναγνωρισµένους φορείς µε τιµητικές διακρίσεις, µεταξύ αυτών το Αργυρό και Χάλκινο
Μετάλλιο του ∆ήµου Αθηναίων (1955 και 1973) και το «Βραβείο της Τάξεως των Ηθικών και
Πολιτιστικών Επιστηµών» της Ακαδηµίας Αθηνών (1999).

Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών
Ο ΣΑΚΑ ιδρύθηκε το 1931 µε κεντρική επιδίωξη τη διατήρηση και ενίσχυση των
δεσµών µεταξύ των Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου
Ψυχικού και την προαγωγή των αξιών του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος - όπως αυτές συµπυκνώνονται στα ιδρυτικά οράµατα για αξιοκρατία,
ίσες ευκαιρίες και πολυµερή ανάπτυξη της προσωπικότητας - σε ακαδηµαϊκό και
κοινωνικό επίπεδο.
Ο ΣΑΚΑ σήµερα διατηρεί και αναπτύσσει την προσφορά του στον Απόφοιτο σε υψηλό
επίπεδο, προάγοντας ταυτόχρονα (α) την πολιτιστική δραστηριότητα, µε εκδηλώσεις
επιστηµονικού, επιµορφωτικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος όπως είναι η ετήσια µέρα του
αποφοίτου, παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέξεις και ηµερίδες θεµατικού ενδιαφέροντος,
λειτουργία Οµίλων και θεατρικής οµάδας, (β) τον αθλητισµό, µε τη διοργάνωση εσωτερικών
πρωταθληµάτων µεταξύ των µελών του και τη συµµετοχή του σε διασυλλογικό επίπεδο, τόσο
σε οµαδικά (ποδόσφαιρο, βόλεϊ), όσο και στα ατοµικά αθλήµατα (στίβος, κολύµβηση), (γ)
την επικοινωνία, µε το περιοδικό ΕΡΜΗΣ που αποστέλλεται σε όλους τους αποφοίτους (περί
τους 12,000), την ιστοσελίδα www.saka.gr, το µηνιαίο ηλεκτρονικό bulletin αλλά και τη
φιλοξενία των class reunions στη Λέσχη, (δ) την επαγγελµατική δικτύωση προσφέροντας
σύγχρονες υπηρεσίες, όπως είναι η λειτουργία του Career Development Office (CDO) και των
Professional Clubs.
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Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
Το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη ιδρύθηκε το 2008 από µέλη του ΣΕΒ,
µε σκοπό να αποτελέσει τον ισχυρό και
δυναµικό σύνδεσµο µεταξύ των επιχειρήσεων, που θέλουν και µπορούν να παίξουν
ηγετικό ρόλο στην προώθηση της Βιώσιµης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηµατική
πραγµατικότητα.
Οι Στόχοι του Συµβουλίου είναι:
·
η συµµετοχή στον δηµόσιο διάλογο ως εκπρόσωπος της επιχειρηµατικής
κοινότητας σε θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης
·
η ολοκληρωµένη προώθηση θεµάτων Βιώσιµης Ανάπτυξης εντός
του επιχειρηµατικού κόσµου, η ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών και η
ανάδειξη καλών πρακτικών
· η ανάδειξη του ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει ο ιδιωτικός τοµέας προς
την κατεύθυνση της Βιώσιµης Ανάπτυξης
Ως Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη πιστεύουµε ότι οι Επιχειρήσεις αποτελούν τα πιο
δηµιουργικά κύτταρα των σύγχρονων κοινωνιών και µπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο
για τη µετάβαση σε κοινωνικά µοντέλα βασισµένα στις αρχές της Βιώσιµης
Ανάπτυξης.
Ειδικότερα, για την χώρα µας καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική η διαµόρφωση ενός
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που θα παρέχει επενδυτικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και
καινοτοµία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος και την
κοινωνική ευηµερία.

Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιριών & ΕΠΕ
O Σύνδεσµος ΑΕ & ΕΠΕ από το 1922 δρα µε σκοπό τη
διαφύλαξη και προαγωγή των συµφερόντων των άνω των 1000
µελών του.
Προσφέρει µεταξύ άλλων:
 ∆ωρεάν αποστολή του µηνιαίου περιοδικού «∆ελτίον», µε αναλυτικές πληροφορίες,
εστιασµένες σε τρέχοντα και φλέγοντα θέµατα Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 Καθηµερινή πληροφόρηση
 Ταχύτατη ανταπόκριση της Νοµικής Υπηρεσίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Λογιστηρίου
σε οποιοδήποτε ερώτηµά σας (φορολογικό, λογιστικό, εταιρικό, εργατικό κ.ά.)
 Υποστήριξη µε µελέτη και υποβολή στα αρµόδια Υπουργεία των υποθέσεών σας
καθώς και παρακολούθησή τους µέχρι αποτελέσµατος
 ∆υνατότητα επαφής µε εκπροσώπους της Κυβέρνησης και άλλων Φορέων, µέσω των
εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται σε µηνιαία σχεδόν βάση, µε στόχο την
προώθηση των αιτηµάτων σας
 ∆ιαµεσολάβηση για εξωδικαστική επίλυση διαφορών, σε προνοµιακές τιµές
 Υλοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ
 Υπηρεσία για Μη Εξυπηρετούµενα ∆άνεια
 Υποστήριξη εξαγωγών
 Σεµινάρια, καθώς και παρουσίαση όλων των νέων προγραµµάτων για τη βελτίωση
της επιχειρηµατικής σας απόδοσης
 ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή σας (παραχώρηση αίθουσας 100 ατόµων,
διαφήµιση)
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Novartis Hellas

Changing the
practice of medicine
Στη Νovartis, αξιοποιούµε στο έπακρο τη δύναµη της καινοτοµίας στην επιστήµη
για να αντιµετωπίσουµε µερικά από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που απασχολούν
την κοινωνία στο χώρο της υγείας.
∆εν σταµατάµε ποτέ να αναζητούµε µε πάθος νέους τρόπους που θα βοηθούν
τους ασθενείς να ζουν περισσότερο και καλύτερα.
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Allaboutshipping.co.uk introduces the platform for the shipping industry and
beyond. Our mission is to create the free platform for all issue of the shipping
industry – after all, 80 percent of our planet is water and the majority of its 7 plus
billion people live close to the sea! 150 + categories of subjects are covered in
order to offer the industry a variety of unbiased news and information! Our goal
is to challenge whatever hasn’t been challenged to date! And it is not the power
of information, as many try to put forward: It’s the abuse of power of information
that many on and that many live on and that destroys the industry, physically and
technically. Enjoying the same page views per month like last year – we have reached even 30,000 plus
– nearly double since five years ago, we are slowly but steadily conquering the maritime world, so come
on board and gradually see what you can get from this medium, entrust your written views with
allaboutshipping.co.uk, as well as your promotion in the form of an advert/banner.

To Περιοδικό Building Green προσεγγίζει την Αειφορία µε επίκεντρο το Κτίριο
και το ∆οµηµένο Περιβάλλον.
Αµεσότητα και ευχρηστία
To Περιοδικο Building Green είναι ένα user friendly εργαλείο που δηµιουργήθηκε
για να διευκολύνει την πρόσβαση των µηχανικών και των αρχιτεκτόνων σε
θέµατα που αφορούν στην Πράσινη ∆όµηση, τις Έξυπνες πόλεις και τους
Εναλλακτικούς Τρόπους Μετακίνησης σε αυτές, τις Τεχνολογίες Εξοικονόµησης
Ενέργειας και το Βιοκλιµατικό Σχεδιασµό.
Εµπεριστατωµένη πληροφόρηση
Το Περιοδικό Building Green αποτελεί ένα εξειδικευµένο και ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό µέσο που
παρουσιάζει τα µεγαλύτερα έργα παγκοσµίως και ενηµερώνει για θέµατα επικαιρότητας, νοµοθεσίας,
νέων τεχνολογιών και νέων προϊόντων, συνδέοντας την επιχειρηµατική διάσταση της Αειφορίας µε το
Design και την Αρχιτεκτονική.
Αξιοπιστία
Στόχος µας είναι να προσφέρουµε µια πλατφόρµα ολοκληρωµένης εποικοινωνίας, διασφαλίζοντας την
ποιότητα της πληροφορίας που µεταδίδουµε. Το Περιοδικο Building Green αποτελεί µία αξιόπιστη πηγή
πληροφοριών για χιλιάδες µηχανικούς, αρχιτέκτονες και επαγγελµατίες της αγοράς.
SHAPE Tailor Made Marketing Solutions
Οι ολοκληρωµένες υπηρεσίες µας, έχουν βασικό στόχο τη µεταφορά του µηνύµατος στον τελικό
αποδέκτη, χρησιµοποιώντας τη δύναµη της προσωπικής επικοινωνίας µέσα από βιωµατικές ενέργειες
προβολής.
Τοµείς δραστηριοποίησης:
Branding
Sustainability Strategy and Reporting
CSR Communication
Green marketing
Event Management

Tο CNN.gr, το δυναµικό ελληνικό website του οµίλου της DPG και του CNN
International, προσφέρει στο ελληνικό κοινό την εξελληνισµένη ψηφιακή έκδοση
της πρωτοποριακής, βραβευµένης πλατφόρµας ειδήσεων του CNN.
Έχει στο DNA του ένα µοναδικό, «γονιδιακό» συγκριτικό πλεονέκτηµα, καθώς
προσφέρει περιεχόµενο εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος, µε πλούσιο
multimedia υλικό, ενώ παράλληλα καλύπτει σφαιρικά τη διεθνή ειδησεογραφία,
µέσα από τα πρωτογενή ρεπορτάζ του CNN και ολόκληρου του συνεργαζόµενου
δικτύου του.
Εκτός του κώδικα τιµής που «υπογράφει» µε τους επισκέπτες για διαφάνεια, ακρίβεια και πλήρως
διασταυρωµένες πληροφορίες, το CNN.gr «υπηρετεί» κατά γράµµα τον κώδικα δεοντολογίας και
λειτουργίας του CNN, ο οποίος και εγγυάται ισορροπηµένη, αντικειµενική και ψύχραιµη ενηµέρωση του
πολίτη.
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Ελληνικό Κοινωφελές Ραδιόφωνο COSMOS FM
Από το 1987, το Ελληνικό Αµερικανικό Εκπαιδευτικό Κοινωφελές
Σύστηµα Πληροφοριών, INC. (GAEPIS), είναι ένας µη
κερδοσκοπικός 501 (c) (3) οργανισµός, που παρέχει υπηρεσίες
στους Ελληνοαµερικανούς, Φιλέλληνες της Νέας Υόρκης αλλά και
γενικά στην Αµερική. Σαν κύριο µέσο έχει το ελληνικό κοινωφελές ραδιόφωνο COSMOS FM (HPR), το
οποίο είναι το µόνο καθηµερινό δηµόσιο, δίγλωσσο, µη εµπορικό ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραµµα
στην Μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης. Έχει πάνω από 5.000 µέλη και φθάνει περίπου τους
200.000 Έλληνες και Φιλέλληνες ακροατές κάθε εβδοµάδα.
Το Cosmos FM παρέχει 13 ώρες προγράµµατος την εβδοµάδα, συνολικά 676 ετήσιες ώρες ραδιοφωνικής
µετάδοσης. Παρουσιάζει άνω των 20 διαφορετικών εκποµπών στα ελληνικά και αγγλικά,
συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών και διεθνών ειδήσεων, νέα από την Ελλάδα και την Κύπρο,
εκποµπές που αφορούν την πολιτική, την επιστήµη, τα κοινωνικοοικονοµικά ζητήµατα, την υγεία, την
οικονοµία, τη µουσική, τον πολιτισµό, τις τέχνες, τον αθλητισµό και τις κοινοτικές υποθέσεις.

Ηµερήσια, πρωινή, οικονοµική εφηµερίδα σε µέγεθος tabloid.
H "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ"
εκδίδεται ανελλιπώς από το 1929 σε καθηµερινή βάση. Το Εθνικό
Ίδρυµα Ερευνών την επέλεξε για την πρωτοτυπία του αντικειµένου
της, την παλαιότητα έκδοσή της, και την ανελλιπή της κυκλοφορία
και τη συµπεριέλαβε στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου
1874-1974.
Το 1988 βραβεύτηκε από την Ε∆ΙΠΤ (ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)
για τα 58 χρόνια συνεχούς έκδοσης.
H πρώτη οικονοµική εφηµερίδα ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ σε κυκλοφορία και χρονολογία έκδοσης βρίσκεται στο
διαδίκτυο από το 1995. Ολες οι δραστηριότητες ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΟΤΑ και Οργανισµών. Καθηµερινά
µπορείτε να ενηµερωθείτε για όλους τους διαγωνισµούς που προκηρύσσονται www.dimoprasion.gr
Τεχνικά Εργα – Μελέτες
Προµήθειες
Εκποιήσεις
Εκµισθώσεις
Εργολαβίες
Η εφηµερίδα ∆&Π πιστή στις αρχές της ΕΚΕ υπηρετεί τις παρακάτω ενέργειες:
* Η έντυπη µορφή της εφηµερίδας είναι από ανακυκλώσιµο χαρτί.
* Ανακυκλώνει περίπου 3 τόνους χαρτί το χρόνο
* Ανακυκλώνει κάθε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν
* Γίνεται χρήση µη ενεργοβόρων συσκευών
* Κατάργηση της έντυπης µορφής εγγράφων. Η ενδοϋπηρεσιακή επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά
* Μετέχει και υποστηρίζει ΜΚΟ

Ο Όµιλος economia ασχολείται µε την έκδοση οικονοµικών
περιοδικών, βιβλίων και λευκωµάτων στα ελληνικά και στα αγγλικά, και
διοργανώνει σχετικά συνέδρια, σεµινάρια και ηµερίδες. Βασικό
αντικείµενο του οµίλου είναι η διαχρονική µελέτη της πορείας της
ελληνικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας.
H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ αποτελεί το µοναδικό µηνιαίο οικονοµικό
περιοδικό που κυκλοφορεί αδιάλειπτα στην Ελλάδα από το 1934, διαθέτοντας µάλιστα την
αποκλειστικότητα για τη δηµοσίευση άρθρων του “The Economist” στον περιοδικό Τύπο στην Ελλάδα.
Το BUSINESS FILE είναι το µοναδικό αγγλόφωνο περιοδικό για την ελληνική οικονοµία που κυκλοφορεί
από το 1991, εκδίδεται πέντε φορές το χρόνο, και περιλαµβάνει ποικίλες αναλύσεις πάνω σε οικονοµικά,
τραπεζικά, ναυτιλιακά και άλλα επιχειρηµατικά θέµατα.
Οι εκδόσεις µας περιλαµβάνουν οικονοµικά, επιχειρηµατικά και marketing βιβλία, βιογραφίες, λευκώµατα
και ξενόγλωσσους τίτλους.
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O «Εθνικός Κήρυξ», η καθηµερινή µας ελληνόφωνη εφηµερίδα, υπηρετεί την
ελληνοαµερικανική κοινότητα ασταµάτητα από το 1915. Σήµερα, ο «Εθνικός Κήρυξ»
έχει κυκλοφορία πάνω από 40,000 φύλλα καθηµερινά. Από αυτά, τα 22,000
διανέµονται κατ’ οίκον και άλλα 12,000 ταχυδροµούνται σε όλη την Αµερική. Ο
«Εθνικός Κήρυξ» επίσης υπάρχει σε πάνω από 1,000 περίπτερα στην ανατολική ακτή
των ΗΠΑ.
Αυτή η κυκλοφορία µάλιστα είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι παρατηρείται ενώ φέτος
συµπληρώθηκαν 102 χρόνια ανελλιπούς έκδοσης της εφηµερίδας.
«The National Herald», η εβδοµαδιαία µας αγγλόφωνη έκδοση, έχει κυκλοφορία 25,000 φύλλων. Από
αυτά τα 15,000 διανέµονται κατ’ οίκον.
Οι δύο ιστοσελίδες µας (Ελληνική και Αγγλική) έχουν περίπου 85,000 επισκεψιµότητα κάθε µήνα, η
οποία αυξάνεται µε µέσο ετήσιο ρυθµό άνω του 25%. Οι δύο ιστοσελίδες είναι συνδροµητικές.
Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες µας: www.thenationalherald.com & www.ekirikas.com

«Tο epixeiro.gr είναι η µεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Μπήκε δυναµικά στο προσκήνιο σε µία εποχή
που η ίδια η επιχειρηµατικότητα είναι στο προσκήνιο και αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα για τη χώρα.
Επιδίωξή του είναι να γίνει το µέσο µιας άµεσης, συνεχούς και διαδραστικής
επικοινωνίας της επιχειρηµατικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας
ενεργά επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία.
Στόχος του επίσης, είναι να αποτελέσει µια πλατφόρµα πληροφόρησης για το επιχειρείν, έναν χώρο
όπου νεοσύστατες και υφιστάµενες επιχειρήσεις -µικρές, µεσαίες ή µεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές,
ελεύθεροι επαγγελµατίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα µπορούν να χρησιµοποιούν τις γνώσεις που τους
δίνονται
για
να
ενισχύσουν
την
επιχειρηµατική
τους
κουλτούρα.
Μέσα σε 5 χρόνια παρουσίας, από την αρχή της λειτουργίας του έως σήµερα, το epixeiro.gr
«επιχείρησε» και κατάφερε να πετύχει ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιµότητα, ενώ πάνω από 350
αρθρογράφοι έγραψαν για αυτό, ο αριθµός των οποίων συνεχώς αυξάνεται σε µια προσπάθεια να
καλυφθούν όλο και περισσότερες περιοχές επιστηµονικού και επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος.
∆ύο φορές βραβεύτηκε σαν Best Business Site στα Digital Media Awards, τον Ιούνιο του 2015
και του 2016.»

Η εταιρεία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε»
ιδρύθηκε το 1988. Από την ίδρυσή της έως σήµερα έχει
ακολουθήσει µια επιτυχηµένη και δυναµική πορεία διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στην ελληνική
αγορά των µέσων. Η βασική δραστηριότητα είναι η έκδοση της εφηµερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Η εφηµερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» είναι µια από τις πιο ιστορικές εφηµερίδες στην Ελλάδα, καθώς
εκδίδεται από το 1919. Αποτελεί µια εφηµερίδα µε µεγάλη επιρροή και ισχυρή παρουσία στα πολιτικά
πράγµατα και στον ελληνικό οικονοµικό χώρο, καλύπτοντας ένα εύρος τοπικών αλλά και διεθνών
ειδήσεων και θεµάτων.
Από το 1998 έχει επιδείξει έντονη εκδοτική δραστηριότητα σε συνεργασία µε φορείς, πανεπιστήµια,
ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και µεγάλους εκδοτικούς οίκους όπως DK, BBC, History Channel κ.α., στο
πλαίσιο των προσφερόµενων εκδοτικών σειρών προς τους αναγνώστες της.
Ταυτόχρονα, το portfolio της εταιρείας περιλαµβάνει πλήθος σηµαντικών περιοδικών εκδόσεων στο
περίπτερο αλλά και ενθέτων στην εφηµερίδα (Κ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ, ΤΑΞΙ∆ΙΑ, κ.α.) καθώς και τις
ηλεκτρονικές πλατφόρµες ενηµέρωσης www.kathimerini.gr και το ekathimerini.com
Από το 1998 έως σήµερα έχει αποκλειστική εκδοτική συνεργασία µε την International New York Times,
µε σκοπό την καθηµερινή κυκλοφορία της αγγλικής έκδοσης Kathimerini English Edition.
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Η ιστοσελίδα του δηµοσιογράφου και συγγραφέα
Μιχάλη Ιγνατίου που φέρει το όνοµά του
(www.mignatiou.com) έκανε την εµφάνισή της
στο ∆ιαδίκτυο τον Απρίλιο του 2013 και από τότε έχει καταστεί πηγή ενηµέρωσης για χιλιάδες
αναγνώστες που ενδιαφέρονται για τα τεκταινόµενα στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αµερική και τη
∆ιασπορά.

Πέραν των ελληνικών και κυπριακών ειδήσεων οι αναγνώστες µπορούν να διαβάσουν τα νέα από το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τον Λευκό Οίκο, το Στέιτ Ντιπάρτµεντ και τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών
για όλα όσα αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο. Βασικό στοιχείο της ιστοσελίδας είναι οι γνώµες και τα
σχόλια του Μιχάλη Ιγνατίου και άλλων σηµαντικών αρθρογράφων από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Στην ιστοσελίδα ο αναγνώστης δεν θα βρει θέµατα που αφορούν το lifestyle, αλλά σοβαρές ειδήσεις και
σχόλια γραµµένα µε ανεξάρτητο και δηµοσιογραφικό τρόπο και µε σεβασµό στη δεοντολογία, την
ελευθεροτυπία και τον αναγνώστη.

Ο ΣΚΑΪ είναι ένας από τους µεγαλύτερους ελληνικούς οµίλους Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης και αποτελείται από έναν τηλεοπτικό σταθµό ελεύθερης λήψης, τους ραδιοφωνικούς
σταθµούς: ΣΚΑΪ 100.3 , ΜΕΛΩ∆ΙΑ 99,2 και Sport-Fm 94,6 και το ενηµερωτικό portal www.skai.gr.
Η φιλοσοφία του ΣΚΑΪ είναι η προσφορά προγράµµατος υψηλής ποιότητας και έντιµης ενηµέρωσης µε
έµφαση στην παροχή πολύπλευρης γνώσης, ανοικτής πληροφόρησης, ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων
και ποιοτικής ψυχαγωγίας.
Από το 2011 ο ΣΚΑΪ στηρίζει το «Όλοι µαζί µπορούµε» τη µεγαλύτερη αλυσίδα αλληλεγγύης που
καλύπτει ένα ευρύ φάσµα τοµέων όπως η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, η εκπαίδευση και η προστασία
του περιβάλλοντος
Η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η προστασία του περιβάλλοντος, ως καθοριστικοί παράγοντες της
ποιότητας ζωής, είχαν πάντα µια σηµαντική θέση στη δηµοσιογραφική ατζέντα του ΣΚΑΙ. Χιλιάδες
πολίτες συµµετέχουν µε ενθουσιασµό σε κοινωνικές και περιβαντολογικές δράσεις, φτιάχνοντας µία
δυναµική, δραστήρια οµάδα ενεργών πολιτών.

Skywalker.gr Η πρώτη επιλογή στην αναζήτηση
εργασίας
Το skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας από το 1999.
Σήµερα, παραµένει το 1ο site στην Ελλάδα και είναι η δική σου, πρώτη επιλογή στην αναζήτηση
εργασίας. Το skywalker.gr διατηρεί ελληνική προσέγγιση, ταυτότητα και κουλτούρα.
Τι θα βρεις στο site;
Στο skywalker.gr έχεις πρόσβαση σε αγγελίες, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων και εργαλεία
διαχείρισης καριέρας, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσεις στο βιογραφικό σου σηµείωµα σε
πανελλαδική βάση δεδοµένων, από όπου µπορούν να το αντλήσουν εταιρείες παντού στην Ελλάδα.
Το skywalker.gr µε αριθµούς
1999 έτος ίδρυσης
6.000 + θέσεις εργασίας σε ισχύ
2.000 + οι εταιρίες που το προτιµούν
40.000+ καθηµερινοί επισκέπτες
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Vassilis Andrikopoulos
Vice Chairman & Member of the Supervisory Board
OLYMPIC BREWERY S.A. – CARLSBERG GROUP

Vassilis Andrikopoulos is the Vice Chairman and Member of the Supervisory Board at Olympic Brewery
S.A. – Carlsberg Group.
He’s also a Board Member at Green Cola Hellas S.A. (Soft Drinks) and Shareholder and Vice President at
YODA S.A. – www.yoda.gr (e-supermarket).
Mr. Andrikopoulos started his career at TASTY FOODS S.A. (PEPSICO FOODS INTL) as Credit Control
Manager and then he took over the role of Planning & Reporting Manager at HENKEL-ECOLAB S.A.
From 1998 to 2012, he worked at DIAGEO Plc. in important executive positions in Greece and abroad,
such as, FP&A Manager Greece, Strategy Manager Greece, Finance Manager Taiwan, Finance Director
Eastern Europe, CFO Greece and South Europe & VP Greece, CFO Western Europe Markets & VP
Greece.
His studied include a High School Degree from Lycee Leonin – Nea Smyrni, a Bachelor’s Degree in
Business Administration from the Athens University of Economics & Business and various Executive
Trainings at Harvard Business School and INSEAD.
He’s a member of the Economic Chambers of Greece and of the Association of Chief Executive Officers.
He also supports a number of initiatives, such as, Endeavor, The Hellenic Entrepreneurship Award –
Libra Group and the organization Coeurs pour Tous Hellas, as well as, Actionaid.
Vassilis Andrikopoulos speaks English and French and in his free time he’s interested in Track & Field,
Basketball and Cinema.

Apostolos Apostolakis
Partner
VentureFriends

Apostolos is a serial entrepreneur turned investor. He started his career at Boston Consulting Group
where he spent 2 years and then he jumped on the entrepreneurial train. He was co-founder at eshop.gr, Openfund, e-food, doctoranytime.gr and was an early investor in Taxibeat. Since 2010 he has
invested and supported many startups with a focus on high tech, e-marketplaces and SaaS. In 2016 he
cofounded VentureFriends and is advising a 20mil VC fund which has done 20 promising investments.
Apostolos has studied civil engineering at NTUA and holds an MBA from Columbia Business School.

Nicolas Bornozis
President & CEO
Capital Link, Inc.

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

Irini Botonaki
Regional Business Development
European Investment Bank

Eirini Botonaki joined the Lending Operations division of the European Investment Bank (EIB) in October
2016 as Global Relationship Manager for Greek banks. Before joining EIB, she worked for almost 3.5
years at the European Investment Fund (EIF) as Mandate Manager, covering Greece and Cyprus.
Between September 2003 – May 2013 she worked for the Global Markets division of BNP Paribas in
London as Head of Fixed Income Institutional Sales for Greece & Cyprus, while her career started in
2002 at JP Morgan in London as Investment Banking Analyst in Telecoms, Media & Technology. Eirini
holds a BSc in Business Administration from the Athens University of Economics & Business (ASOEE)
and an MSc in Accounting and Finance from the London School of Economics (LSE).

Paschalis Bouchoris
Managing Director
BlackRock

Paschalis Bouchoris, Managing Director is a senior member of BlackRock’s Financial Markets Advisory
group. Based in Athens, he leads the development of the group’s regional presence in Southern and
Eastern Europe and oversees several advisory engagements with banks focusing on NPLs, asset quality
reviews and transaction support.

Before joining BlackRock in May 2015, he was the CEO of Greece’s Privatization Fund (TAIPED),
following a 9 year tenure at National Bank of Greece where he held a number of senior management
roles including Head of Large Corporate Special Assets focusing on workouts and NPLs in Greece, Head
of International Corporate overseeing the Group’s wholesale banking activities in South East Europe and
co-Head of the mid-market buyout funds managed by the Group’s private equity arm (NBGI). Earlier in
his career he had spent several years in strategy consulting and private equity investments working in
the United States and Greece.
He earned a Diploma in Electrical & Computer Engineering at NTUA in 1991 and a MBA at Rotterdam
School of Management in 1994.
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John P. Calamos, Sr.
Founder, Chairman and Global Chief Investment Officer
Calamos Investments

John Calamos, Sr. is Chairman and Global CIO of Calamos Investments, a firm he founded in
1977. With origins as a convertible bond manager, the firm has grown into a global asset management
firm serving major institutional and individual clients. Headquartered in the Chicago metropolitan area,
the firm has additional offices in London, New York, San Francisco and Miami. Mr. Calamos established
investment processes designed to deliver superior risk-adjusted performance through a range of U.S.
and global strategies including equity, fixed income, convertible and alternatives. As an author of two
books on convertible securities and with 47 years of industry experience, he is a frequent speaker at
investment conferences around the world and appears regularly on CNBC and Fox Business Channel. He
received a B.A. in Economics and an M.B.A. in Finance from Illinois Institute of Technology. He joined
the United States Air Force after graduation where he served as a combat pilot during the Vietnam War
and ultimately earned the rank of Major.

Panagiotis Chatzidakis
Creative Director & Co-Founder
Bubbllz
Hellenic Entrepreneurship Award 2016 Winner
Panagiotis Chatzidakis studied Graphic Design and works as an Creative Director, specializing in UI-UX
design on mobile apps.
He is the Co Founder of the mobile startup bubbllz and of 3 more companies specializing in digital
communication.
He is a mentor at ACE (Athens Center for Εntrepreneurship and Innovation).
He has been awarded with the Golden Ermis & EBGE awards.

Γιώργος Γιακουµάκης
Mandate Relationship Manager
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων

Εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Ταµείο επενδύσεων από το 2001, όπου αρχικά ήταν επιφορτισµένος µε τον
οικονοµικό έλεγχο ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων που κάλυπτε δυο διακριτές δραστηριότητες
(επιχειρηµατικά κεφάλαια και εγγυήσεις) και είχε πανευρωπαϊκή εστίαση. Το 2006, µετατέθηκε στο
γραφείο Αθηνών για την υλοποίηση του προγράµµατος JEREMIE. Έχει συνεισφέρει στην εφαρµογή της
πρωτοβουλίας στην Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Κύπρο και τη Σλοβακία, ενώ συνέβαλε
παράλληλα στην αντιµετώπιση γενικών ζητηµάτων σχετικά µε την πρωτοβουλία. Στη συνέχεια,
επέβλεψε την εφαρµογή του προγράµµατος JEREMIE Βουλγαρίας από το γραφείο Σόφιας. Στη διάρκεια
των τελευταίων ετών, έχει συµβάλει στην ανάπτυξη και εφαρµογή χρηµατοοικονοµικών εργαλείων στα
∆υτικά Βαλκάνια και την Τσεχία. Επί του παρόντος, στις αρµοδιότητές του συγκαταλέγονται η υλοποίηση
του EquiFund και η προώθηση των δραστηριοτήτων του ΕΤαΕ στην Ελλάδα. Κατέχει MA στην
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και MSc Χρηµατοοικονοµικών.
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Konstantinos Dermanis
Partner
DECA Investments

Konstantinos Dermanis is a Partner at Deca Investments AIFM, the exclusive investment manager of
Diorama Investments. Diorama Investments is a Luxembourg based private equity fund with EUR
135mn of funds under management that focuses on investments in extrovert Greek SMEs. Since
inception, Diorama Investments has invested EUR 26mn in three companies in the adhesive tapes,
agribusiness and technology sectors.
Konstantinos previously co-founded Eurobank’s private equity department, where he completed five
investments. Prior to that he worked for the investment banking departments of Credit Suisse in London
and Eurobank in Greece. He has advised companies in more than 30 transactions valued at EUR 6bn.
Konstantinos holds an MBA from INSEAD, an MSc in Finance from ICMA Centre, The University of
Reading and a BSc in Finance from the University of Birmingham. He is married and a father of one
child.

∆ηµήτρης ∆ηµητριάδης
Managing Director
Hellas Gold S.A.

Γεννήθηκε το 1955 και αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1979 ως Μηχανικός
Μεταλλείων-Μεταλλουργός.
Έκτοτε εργάζεται στον ευρύτερο τοµέα της µεταλλευτικής βιοµηχανίας κατέχοντας σηµαντικές θέσεις σε
µεγάλες εταιρείες του κλάδου και συµµετέχοντας σε µεγάλα έργα µεταλλείας και κατασκευής.
Με τα µεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής ασχολείται εδώ και πάνω από 20 χρόνια σε διευθυντικές θέσεις
στον τοµέα του σχεδιασµού, της αδειοδότησης, της ανάπτυξης και της υλοποίησης του έργου, σε
συνεργασία µε όλους τους κατά καιρούς επενδυτές του έργου (TVX Hellas, European Goldfields,
Eldorado Gold).
Στις αρχές του 2016 ανέλαβε τη Γενική ∆/νση των εταιρειών «Χρυσωρυχεία Θράκης» και «Μεταλλευτική
Θράκης» και από τον Φεβρουάριο του 2017 ανέλαβε και τη θέση του Αντιπροέδρου ∆Σ & ∆/ντος
Συµβούλου της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός». Η «Ελληνικός Χρυσός» απασχολεί σήµερα πάνω από
2600 άτοµα και υλοποιεί επενδύσεις στα µεταλλεία Κασσάνδρας που θα ξεπεράσουν το 1 δισ $, ενώ από
το 2018 τα ετήσια έσοδα της εταιρείας αναµένεται να ανέλθουν στα 200 εκατ. $ ετησίως.

Sabina Dziurman
Director, Greece & Cyprus
European Bank for Reconstruction and Development

Ms Dziurman started working in Greece in 1979 in the tourism sector and changed career following an
MBA. Her first contract with the EBRD was in 1991, setting up a training course for privatisation officials
in St Petersburg, before becoming an expert for the development of viable commercial banking sectors
in former USSR countries. She spent 12 years as a freelance consultant focussing on banking and SME
credit lines for the EBRD, but also for DFID and World Bank. Sabina became a staff member of EBRD in
2004; she initially joined the Group for Small Business and later the Financial Institutions Group. She
successfully led landmark transactions such as the rescue of Latvia’s Parex Bank and the EBRD’s first
investment in Cyprus in the Bank of Cyprus. Ms. Dziurman was appointed Director for Greece and
Cyprus in July 2015 and is based in Athens. A British citizen, she was educated at London University and
London Business School.
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Andrea Engel
Greece Country Manager, International Finance
Corporation (IFC)

Ms. Andrea Engel, IFC’s Country Manager for Greece, is in charge of key government and private sector
relationships within the country. She also oversees strategic relations with the EU for IFC and for a
number of other EU countries.

Before joining IFC, Andrea worked in political risk analysis for the leading research and consulting firm
Eurasia Group and the Intellibridge Corporation in Washington, DC. During that time, she also acted as
Political Commentator on CNBC and CNBC Asia. Prior to that, she worked as Senior Consultant for global
PR/PA firm Interel in Brussels, advising blue-chip companies on the impact of EU legislation in areas
such as competition, transport, energy, and the environment.

Apostolos Gkoutzinis
Partner, Head of European Capital Markets
Shearman & Sterling (London) LLP

Apostolos Gkoutzinis is an international capital markets lawyer and head of the European capital
markets practice of Shearman & Sterling. Apostolos is recognized as one of the leading lawyers in the
international capital markets and has represented issuers, sponsors and underwriters in a wide variety
of corporate and leveraged buy-out high yield bond offerings, recapitalizations, liability management
transactions, initial public offerings and other corporate transactions. In addition to his international
work in Europe and the Middle East, Apostolos is also widely recognized as one of the leading
international lawyers in respect of matters relating to Greece. He has represented the issuers or the
underwriters in most of the international and cross-border equity and debt offerings by Greek issuers,
Piraeus Bank, Eurobank, PPC S.A., Aegean Airlines, Titan Cement, Motor Oil, Intralot, Wind Hellas, FAGE
Dairy, Emma Delta and OPAP S.A., Yioula Glassworks, TIM Hellas, Frigoglass S.A., Pangea Real Estate to
name only a few.
Apostolos holds an LL.M. from Harvard Law School, a Ph.D. and an LLM from the University of London,
and is a national scholar of the Law School of the Aristotle University of Thessaloniki. He was a Banking
Law Scholar for Greece’s prestigious National Scholarship Foundation for the years 1999-2003 and a
Fulbright Scholar at Harvard Law School for 2004-2005. He started his career as an associate professor
of law at the University of London and moved to private practice with Shearman & Sterling in 2005. He
has published numerous books and articles on matters of international capital markets regulation and
his latest book on Liability Management in Capital Markets Transactions is published by the University of
Cambridge. Apostolos is a visiting professor and frequent speaker in the institutes and universities
around the world on matters of international capital markets regulation. Apostolos has won many
awards for his legal work and is recognized as a leading individual in international capital markets by all
of the major leading directories, including Who is Who Legal, Chambers Global, Chambers Europe,
Chambers UK, Legal 500, IFLR, Client Choice, and others. In 2015, he was named as one of the 40
Rising Stars in the legal profession under 40 by Financial News. He is a frequent commentator on
matters relating to Greece, Europe and the financial markets on the Wall Street Journal, the Financial
Times, the New York Times, Bloomberg, Reuters and other leading international publications.
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Πέτρος Ζαµπέτας
∆ιευθύνων Σύµβουλος – Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
B2KAPITAL

Ο κ. Πέτρος Ζαµπέτας είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της B2KAPITAL, µιας
εταιρείας του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση και εξαγορά µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΜΕΑ) από ολόκληρο το φάσµα Επιχειρηµατικής και Λιανικής Τραπεζικής
της ελληνικής Αγοράς.
Ο κ. Ζαµπέτας έχει σηµαντική εµπειρία στη χρηµατοπιστωτική Αγορά, καθώς από το 1993 έχει
υπηρετήσει από θέσεις αυξανόµενης ευθύνης στις τράπεζες Πειραιώς, Eurobank, Εγνατία και Barclays.
Πριν την B2KAPITAL, ο κ. Ζαµπέτας είχε διατελέσει Γενικός ∆ιευθυντής στην Volkswagen Bank GmbΗ
καθώς και Εντεταλµένος Σύµβουλος στην Volkswagen Insurance Brokers GmbH, στις οποίες παρέµεινε
για περισσότερα από 10 χρόνια, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του δικτύου της VW Bank σε
Ελλάδα και Κύπρο.
Με σπουδές στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (M.Sc.) και ειδίκευση στη Λογιστική και τα Χρηµατοοικονοµικά,
ο κ. Πέτρος Ζαµπέτας έχει διαχειριστεί σύνθετα δανειακά χαρτοφυλάκια κάθε τύπου, ενώ διαθέτει
δοκιµασµένες δεξιότητες στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και χρηµατοοικονοµικών µοντέλων.

Georgios Kaminis
Mayor of Athens, Greece

Mr. Kaminis was first elected Mayor of Athens on November 2010. He was re-elected mayor for a
second term in May 2014. Prior to his election as a Mayor of Athens, Mr. Kaminis served as Greek
Ombudsman. From 1998 to May 2003, he was Deputy Ombudsman for Human Rights at the Greek
Ombudsman. In 2003, he was elected Greek Ombudsman by the Greek Parliament, and he was reelected for a second term in 2007. In August 2010, Mr. Kaminis resigned from the post of the Greek
Ombudsman in order to stand as an independent mayoral candidate for the City of Athens. Mr. Kaminis
is assistant professor of constitutional law in the Faculty of Law at the University of Athens and member
of the scientific staff in the Department of Parliamentary Studies and Research, Directorate of Studies,
in the Greek Parliament. Mr. Kaminis studied law at the University of Athens, and holds a doctoral
degree (Doctorat d’ Etat) from the University of Paris 1. He was born in New York City and in addition to
his native Greek language, he speaks fluently English, French and Spanish. Mr. Kaminis is married and
has two children.

Costas Karagiannis
Operating Partner
Apollo Management

International LLP Mr Karagiannis is an Operating Partner of Apollo, covering private equity, credit and
real estate investments. He has 25 years of professional experience in finance with a focus on
investment management and transaction execution, including 17 years in a principal investment
capacity. Mr. Karagiannis has served as Chairman of the Hellenic Association of Investment
Management Companies, and as Executive Director on the Board of the Hellenic – Securities Investor
Protection Fund (SIPF). Mr. Karagiannis received his MBA from The George Washington University,
where he was a Marvin L. Kay Fellow.
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Stratos Karakasidis
Reuters’s Reporter, Greek, Cypriot and Baltic markets
Reuters Agency

Stratos Karakasidis was born and raised in Thessaloniki. He studied Political Sciences at the Aristotle
University of Thessaloniki and he was trained in political and economic reporting by Reuters Institute of
Journalism in London. He started his career in 2013 at the Citi Radio of Thessaloniki presenting weekly
program for Thessaloniki: European Youth Capital 2014. In 2015 he became reporter with Kathimerini
daily newspaper covering extensively entrepreneurship and Athenian Start-up scene. Since the
beginning of 2017 he has been working as an financial reporter for Reuters agency, covering Greek,
Cypriot and Baltic markets.

John S. Koudounis
Chief Executive Officer
Calamos Investments

John Koudounis joined Calamos Investments as CEO in 2016. He oversees the firm’s fiscal function,
overall performance, manages operations, leads corporate development and directs strategic growth
initiatives. His 28 years of financial services experience include executive leadership in the global
securities business and a deep background in global capital markets. Most recently, he served as CEO of
Mizuho Securities USA. During his tenure he expanded the firm’s debt and equity capital markets teams
and under his leadership, the firm grew in profitability, number of clients and product diversification,
allowing Mizuho to be considered a top tier full-service investment bank. Prior to Mizuho, he was
Managing Director and Head of Fixed Income for ABN AMRO North America. Mr. Koudounis is a public
speaker and appears frequently in the media. He is a member of the Leadership Council at Concordia
and the Bretton Woods Committee. He received his B.A. in International Diplomacy, Foreign Affairs and
Economics from Brown University.

Ευάγγελος Λάκατζης
Εταίρος
Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες

O Ευάγγελος Λάκατζης είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες» στην
οποία εισήλθε το 2004, έχοντας ήδη αποκτήσει σηµαντική εµπειρία στο χώρο της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, τόσο ως δικηγόρος, όσο και ως νοµικός εµπειρογνώµονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
προγράµµατα EU PHARE.
Έχει συµµετάσχει ως νοµικός σύµβουλος σε πολυάριθµες εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς και σε
άλλες διασυνοριακές συνδιαλλαγές, κυρίως αντιπροσωπεύοντας εταιρείες επιχειρηµατικών κεφαλαίων
(venture capital and private equity firms) και στρατηγικούς ή ιδιώτες επενδυτές. Επίσης συµβουλεύει
εταιρίες και άλλα επενδυτικά σχήµατα σχετικά µε υποθέσεις εταιρικού και αστικού δικαίου. Ταυτόχρονα,
έχει συµµετάσχει στο έργο διαφόρων νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών και έχει παραστεί ως οµιλητής
σε σηµαντικά συνέδρια.
Ο κος Λάκατζης είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και πιστοποιηµένος διαµεσολαβητής. Έχει αποφοιτήσει
από τη Νοµική Αθηνών και κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο (LL.M.) από το King’s College του Πανεπιστηµίου
του Λονδίνου.
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Nicholas M. Logothetis
Συνιδρυτή, Concordia Summit
&
Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ Libra Group
O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο Libra Group και
συνιδρυτής και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Concordia. O Nicholas είναι ένας
επιχειρηµατίας που διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε το
Concordia, µαζί µε τον συνεργάτη του Matthew Swift, µε στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ
πολλών τοµέων, ώστε να αντιµετωπιστούν επαρκώς οι παγκόσµιες προκλήσεις και να συµβάλλει στο
σχεδιασµό ενός καλύτερου, βιώσιµου µέλλοντος. Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσµευσή του
µέσα από συνεργασίες να προσφέρει λύσεις στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα
από τα εξέχοντα διεθνή κέντρα παγκόσµιων συνεργασιών µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.

Ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριµένου συµβουλίου που
αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τους µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς και τον ακαδηµαϊκό τοµέα. Οι ηγετικές του ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να
δηµιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες ιδιωτικού-δηµοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως φηµισµένο
ηγέτη στο χώρο της δηµιουργίας συνεργασιών.
Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι ∆ιεθνών Συνόδων Κορυφής και
πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, µε επιφανείς οµιλητές από τον δηµόσιο, τον
ιδιωτικό και µη κερδοσκοπικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.
Ο Nicholas είναι µέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου ∆ιεθνών Υποθέσεων τoυ Λονδίνου, του National Press
Club Washington DC καθώς και του Overseas Press Club. Πριν δηµιουργήσει το Concordia και ενταχθεί
στο Libra Group, πέρασε αρκετά χρόνια αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία στον κλάδο των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης στα Fox News, British Sky Broadcasting, Bryan Cave LLP, Husch Blackwell Sanders and
News Corporation. Ο Nicholas τελείωσε τη Σχολή ∆ιεθνών Υποθέσεων Elliott στο Πανεπιστήµιο George
Washington.

Mihalis N. Madianos
Partner
Global Finance

Ο κ. Μαδιανός ξεκίνησε τη συνεργασία του µε τη Global Finance τον Ιούλιο του 2002. Στην διάρκεια των
χρόνων ολοκλήρωσε παραπάνω από 10 επενδυσεις και αποεπενδύσεις και συµµετείχε σε πάνω από 20
επενδύσεις στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρωπη.
Πριν εργαστεί στην Global Finance, ο κ. Μαδιανός διατέλεσε Αντιπρόεδρος στην επενδυτική τράπεζα
JPMorgan στη Νέα Υόρκη, συµβουλεύοντας συγχωνεύσεις και εξαγορές άνω των 8 δισ. δολαρίων και
συγκέντρωνοντας κεφάλαια άνω των 5 δις δολαρίων για πελάτες. Πριν εργασθεί στην JPMorgan
εργαζόταν στη CSC Healthcare – APM Management Consultants.
Ο κ. Μαδιανός κατέχει δίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού απο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Master Μηχανικού απο το Πανεπιστήµιο του Texas στο Austin, και MBA από το Tuck School of Business
στο Dartmouth College.

"ΕΠΕΝ∆ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ" | www.CSRinGreece.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 7th Capital Link CSR in Greece Forum 2017

Κίµων Μαλαταράς
∆ιευθυντής Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

Ανώτατο ∆ιευθυντικό Στέλεχος Εταιρικών Υποθέσεων, εξαιρετικά πεπειραµένο σε θέµατα που άπτονται
γενικής διεύθυνσης, σε χρηµατοοικονοµικά θέµατα, στη διαχείριση ενδιαφερόµενων µερών
διαµόρφωσης κοινής γνώµης, σε θέµατα επικοινωνίας, καθώς και στις σχέσεις µε τα µέσα ενηµέρωσης,
στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στη διαχείριση κρίσεων. Κάτοχος Μάστερ στη ∆ηµόσια Πολιτική από
το Πανεπιστήµιο Cornell, διαθέτει λόγω επαγγελµατικής προ-υπηρεσίας πολυετή εµπειρία στα
καταναλωτικά προϊόντα ταχείας διακίνησης, φαρµακοβιοµηχανίας και καπνοβιοµηχανίας, ενώ διαθέτει
ένα εξαιρετικό δίκτυο µεταξύ των κυριότερων διαµορφωτών της κοινής γνώµης και χάραξης πολιτικών.
Κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών και όντας χρηµατοοικονοµικό διευθυντικό στέλεχος σε δύο σηµαντικές
βιοµηχανίες στην αρχή της σταδιοδροµίας του, απέκτησε ισχυρές βάσεις στον χρηµατοοικονοµικό
σχεδιασµό και ανάλυση. Αργότερα, ως ο Γενικός ∆ιευθυντής εταιρείας παροχής υπηρεσιών, πέτυχε
σηµαντικά αποτελέσµατα και στο µέτωπο της Επιχειρησιακής Ανάπτυξης.

C. Dean Metropoulos
Chairman & CEO
Metropoulos & Company

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

Γεώργιος Β. Μπόλος
Chairman Tickethour Group
Capitalizing Member Brookstreet Equity Partners LLP

Πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρείας Tickethour Group Ltd που έχει διεθνή δραστηριότητα σε 7 χώρες
και η οποία, από τα µέσα του 2016, εντάχθηκε στο όµιλο της Live Nation Entertainment, της
ηγέτιδας εταιρείας διοργάνωσης και παραγωγής live εκδηλώσεων και συστηµάτων ηλεκτρονικών
εισητηρίων παγκοσµίως!
Έχει ακόµα διατελέσει Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Eurosport καθώς και Γενικός ∆ιευθυντής
των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004 όπου µε την λήξη των αγώνων ο Πρόεδρος της
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∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, κ. Jacques Rogge, του απένειµε το «Olympic Order Award», το
ανώτατο βραβείο της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής!
Στο παρελθόν υπήρξε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Continent Hellas καθώς και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Corina Snacks - PepsiCo Group, ενώ ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία
το 1977 από την ΕΒΓΑ AE και στην συνέχεια διετέλεσε ∆ιευθυντής Μάρκετινγ της Nestle .
Προσφάτως έγινε ιδρυτικό µέλος της Brookstreet Equity Partners LLP.
Έχει MBA από το Northeastern University.

Virginia Murray
Partner and head of the Greek law corporate
projects and finance practice
WFW’s Greek office
Virginia Murray is a partner in the international Project & Structured Finance Group and head of the
Greek law corporate, projects and finance practice of the Athens office. Virginia graduated in Law from
Cambridge University in 1989 and practised as a barrister in London for five years before moving to
Athens and qualifying as a Greek lawyer in 1998. She joined Watson Farley & Williams in 2007 after ten
years at a major Greek commercial law firm and specialises in acquisitions and financing in the
infrastructure and energy sector, as well as real estate, corporate M&A, insurance and finance deals in
Greece for Greek and foreign investors and banks. She is described in the two largest global legal
reviews as “extremely capable when it comes to drafting complex structures” and “ widely admired f or
her transactional expertise…, especially on cross-border mandates”.

Andreas Nezeritis
Co-Founder and Head of Business Development of
blueground & Hellenic Entrepreneurship Award 2016
Winner
Andreas Nezeritis is Co-Founder and Head of Business Development of blueground, 2016 HEA winner.
In 2013 he co-founded a hospitality startup company aiming to provide business executives with
beautifully furnished and serviced apartments. blueground is already present in Athens, Istanbul and
Dubai, demonstrating significant year-to-year growth. Andreas' focus is in managing new business
ensuring smooth operation of blueground local strategies and tactics. Currently he is pursuing his MBA
at The University of Chicago Booth School of Business. He also holds a BA in Economics from Athens
University of Economics.

Κατερίνα Π. Παναγοπούλου
Η Εθνική Πρέσβης της Ελλάδος, στο Συµβούλιο της
Ευρώπης, για τον Αθλητισµό, την Ανοχή και το Ευ
Αγωνίζεσθαι (Fair Play), Πρόεδρος του Πανελληνίου
Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Φοίτησε στην Ευαγγελική Σχολή Νέας Σµύρνης και στο Πανεπιστήµιο Paul
Valery στο Montpellier της Γαλλίας, στο τµήµα Ξένης Λογοτεχνίας.
Είναι παντρεµένη µε τον Πατριάρχη της Ελληνικής Ναυτιλίας Εφοπλιστή Περικλή Σ. Παναγόπουλο,
επίτιµο πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών Επιβατηγού Ναυτιλίας και πρόεδρο της Magna
Marine. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις για πολλά χρόνια υπήρξαν χορηγοί ενός σηµαντικού αριθµού
Ελλήνων πρωταθλητών του στίβου. Είναι µητέρα ενός γιου και κατοικεί µόνιµα στην Αθήνα.
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
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Εργάσθηκε στον τουρισµό, ασχολήθηκε µε το εµπόριο και υπήρξε για πολλά χρόνια επιτυχηµένη
επιχειρηµατίας δηµιουργώντας το Studio Alta Moda στην Αθήνα.
Είναι:
Η Εθνική Πρέσβης της Ελλάδος, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, για τον Αθλητισµό, την Ανοχή
και το Ευ Αγωνίζεσθαι (Fair Play), διαπιστευµένη από το Υπουργείο Πολιτισµού το 1998.
Εκτελεί τα καθήκοντά της αποκλειστικά σε εθελοντική βάση.
Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» από το 2005.
Το ΠΑΣΓ Καλλιπάτειρα είναι αµιγώς Γυναικείο Αθλητικό Σωµατείο, µέλος του ΣΕΓΑΣ, αναγνωρισµένο από
το Υφυπουργείο Αθλητισµού και ιδρύθηκε το 1976.
Πρεσβευτής
Καλής
Θελήσεως
του
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ(Ε.Ο.Π.Ε.), Νοέµβριος 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Είναι η πρώτη Ελληνίδα, που έλαβε το 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Γυναίκα και Αθλητισµός
2012» από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή, στο Los Angeles, Φεβρουάριος του 2012.
Το βραβείο αυτό σύµφωνα µε τον ελληνικό και διεθνή τύπο χαρακτηρίστηκε, ως το 1ο Χρυσό Μετάλλιο
της Ελλάδος για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012.
Εξίσου σηµαντικό και το έργο της στο εσωτερικό της χώρας, µε τη συµµετοχή της σε συνέδρια και
οµάδες εργασίας, µε συνεχείς επισκέψεις και οµιλίες σε σχολεία και ιδρύµατα σε όλη την επικράτεια, µε
σκοπό την ενηµέρωση και τη διάδοση των αρχών και των Aξιών του Ευ Αγωνίζεσθαι.
Άξια ιδιαίτερης µνείας η πρωτοβουλία της, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών, της διοργάνωσης
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σειράς οµιλιών της στα µεγαλύτερα κέντρα Αποδήµου Ελληνισµού
(Καλιφόρνια και Φλόριντα), µε σκοπό τη συσπείρωση της Οµογένειας και την ενεργοποίησή της στο
πλαίσιο της πορείας προς την Ολυµπιάδα του 2004 στην Αθήνα.
Με προσωπική της πρωτοβουλία και µνηµόνια στα Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισµού, ∆ηµοσίας Τάξεως,
Υγείας και Εξωτερικών επεσήµανε τη σπουδαιότητα του θεσµού του “Ευ Αγωνίζεσθαι” και το σηµαντικό
ρόλο που πρόκειται να παίξει αυτός στον αιώνα που διανύουµε για την κοινωνική συνοχή και, κατ’
επέκταση, για την παγκόσµια ειρήνη.
Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», ως Πρέσβυς της Ελλάδος
στο Συµβούλιο της Ευρώπης, ανέλαβε την προώθηση του «ιδεολογικού υποβάθρου» των Αγώνων, σε
συνεργασία, µε τα αρµόδια Υπουργεία, µέσω, ειδικών προγραµµάτων και σειρά οµιλιών, σε Σχολεία,
Ιδρύµατα, Συλλόγους.
- Ως Εθνική Πρέσβης της Ελλάδος στο Συµβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισµό, την Ανοχή και το Ευ
Αγωνίζεσθαι (Fair Play), της έχουν απονεµηθεί πλήθος βραβείων και τιµητικών διακρίσεων.

Georgios Papadimitriou
Partner - EY Central & Southeast Europe
Financial Services Industry Leader
EY

George, started his professional career with Arthur Andersen in 2000 in Financial Risk Advisory practice.
He joined EY in 2002 and was accepted in partnership in 2007.
Currently he leads the Financial Services Industry Sector (FSI), of EY in Central and Southeast Europe
and the Advisory practice of EY in Southeast Europe cluster which consists of 10 countries including
Greece, Romania, Cyprus and Malta.
He has worked with most Banks and Regulators in the region, focusing on Risk Strategy and Risk
Management, Troubled Assets Management and Regulation.
George is a Chartered Financial Analyst (CFA), a certified Professional Risk Manager (PRM), a certified
Financial Risk Manager (FRM) and certified Financial Services Auditor (CFSA).
He is a graduate of the Athens University of Economics and Business, has received his Master’s degree
in Accounting and Finance from the London School of Economics (LSE) and has followed a number of
executive education programs from leading global business schools.
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Nancy Papaioannou
President
Atlantic Bank of New York

Nancy was elected the President of Atlantic Bank of New York in July of 2013, where she drove the
Bank to become the biggest Greek American Banking institution in US serving the Greek/Cypriot
American Community. She leads the firm’s business addressed to both domestic and international levels
and her main focus remains to serve the Community, support Greek-Cypriot businesses and promote
her Greek heritage.
As a community leader, Nancy is passionate to help others and support many philanthropic and social
endeavors. In addition due to her positive exposure to the community she was elected from 2014 to
2016 as the President of the Hellenic American Chamber of Commerce, one of the most historical and
prestigious organization in US, and at present she is it’s chairman of the Board. She also serves as a
member of the Advisory Board of the Mount Sinai Hospital in Astoria-Queens. Nancy is an active
member of the Archdiocesan Cathedral Philoptochos Society and involved with many other philanthropic
organizations that make a difference in the world.
Nancy received her Bachelor of Arts degree in Accounting and Business Management from Marymount
Manhattan College and has taken several courses for her MBA at Saint John’s University and credit
certification by NYU. She is fluent in Greek, English and French.

Σοφία Παπαϊωάννου
Παρουσιάστρια ενηµερωτικής εκποµπής «360 Μοίρες»
Alpha TV

Η Σοφία Παπαϊωάννου είναι η παρουσιάστρια και παραγωγός της ενηµερωτικής εκποµπής “360 Μοίρες»
της τηλεόρασης του Alpha. Η εκποµπή ασχολείται µε πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά και ιστορικά
θέµατα. Έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες του κόσµου για να καλύψει µεγάλα γεγονότα και έχει πάρει
συνεντεύξεις από πολλούς ηγέτες κρατών και εξέχουσες προσωπικότητες. Έχει εργαστεί πάνω από 15
χρόνια σε ενηµερωτικές εκποµπές ως αρχισυντάκτρια και παρουσιάστρια στην εκποµπή «Φάκελοι» στο
Μέγκα και «Νέοι Φάκελοι» στον Σκάι και έχει υπάρξει συνεργάτης της «Καθηµερινής» και του
ραδιοφώνου του Σκάι.
Έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο της Αθήνας και Ιστορία στο Deree
College και έχει λάβει µεταπτυχιακό στην Τηλεοπτική ∆ηµοσιογραφία από το New York Univeristy της
Νέας Υόρκης.
Είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Κρυµµένο στο Αιγαίο» (Εκδόσεις Πατάκη) – Η πραγµατική ιστορία ενός
∆ωδεκανήσιου ήρωα.

Spyros Papaspyrou
Executive General Manager
Piraeus Bank

Mr. S. Papaspyrou is Executive General Manager of the Piraeus Bank. He has the supervision of Non
Core Business & Restructuring Portfolio and he is the Vice Chairman of the Executive Committee and
Chairman of the Workout Committee. Mr.Papaspyrou is also Chairman of the Executive Committee of
the Hellenic Bank Association.
Mr. S. Papaspyrou was born in 1960; he is a graduate of the American College of Greece and holds an
MBA from Aston University in Finance and Business administration. He started his career in the credit
card business of Citibank in 1986. He became credit director, and later on, R.V.P. of Marketing and
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Sales. Between 1991 and 1996 he became Managing Director in Interfinance Interamerican Cards S.A.
for the Interamerican Group of Companies. From 1996 to 1998, he joined Marinopoulos Group, and
headed the development of banking business and credit programs. From 1998 το 2002 he joined
National bank of Greece. He held the position of Managing Director of National Management &
Organization Co and headed the Commercial Division of the Group. In 2002, he assumed his duties as
Deputy General Manager of Retail Lending in EFG Eurobank Ergasias. He joined Piraeus Bank Group in
2004.

Γιώργος Παρτσακουλάκης
Γενικός ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού, Ελλάδας,
Βουλγαρία & Ρουµανίας
Παπαστράτος
Ο Γιώργος Παρτσακουλάκης γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Μαθηµατικά και
Πληροφορική και είναι κάτοχος ΜΒΑ.
Ξεκίνησε την καριέρα του στο χώρο της Πληροφορικής όπου τo 1992 µεταπήδησε στην Παπαστράτος
και µέσα από διάφορους ρόλους αυξηµένης ευθύνης ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθυντή Πληροφοριακών
Υπηρεσιών το 1997.
Τον Ιούνιο του 2010 πραγµατοποίησε µία επιτυχηµένη διατµηµατική µετακίνηση στο Τµήµα Ανθρωπίνου
∆υναµικού ως Manager HR Operations Ελλάδος. Από το ρόλο αυτό, υποστήριξε σηµαντικά όλους τους
οργανωτικούς τοµείς του εργοστασίου της Παπαστράτος, όπως την ανάπτυξη ταλέντων, τις εργασιακές
σχέσεις, τη δέσµευση των εργαζοµένων και τη διευθυντική αποτελεσµατικότητα.
Το 2013, µετατέθηκε στα κεντρικά γραφεία της Philip Morris International (PMI) στην Ελβετία ως
Manager Management Organization Development υποστηρίζοντας τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στους τοµείς της διαχείρισης της απόδοσης, ανάπτυξης ταλέντων και εκπαίδευσης ενώ το 2014 ανέλαβε
παράλληλα και την υποστήριξη της διοικητικής οµάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το διάστηµα αυτό
ηγήθηκε σηµαντικών οργανωτικών έργων, συµπεριλαµβανοµένων: της ενσωµάτωσης νέων εταιρειών,
της ανάπτυξης των Βασικών ∆εικτών Απόδοσης (KPIs) και του σχεδιασµού εργαλείων ∆ιαχείρισης
Ανθρωπίνου ∆υναµικού για την νέα µονάδα καινοτόµων προϊόντων της PMI.
Το Μάιο του 2015 επέστρεψε στην Ελλάδα ως Γενικός ∆ιευθυντής Ανθρωπίνου ∆υναµικού στην
Παπαστράτος, ενώ από τον Ιούνιο του 2016 ανέλαβε παράλληλα και την ευθύνη της Βουλγαρίας και
Ρουµανίας.

Στέργιος Πιτσιόρλας
Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης

Ο Στέργιος Πιτσιόρλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1955. Είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του
ΑΠΘ. ∆ιετέλεσε πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ∆ από το Μάρτιο του 2015 έως το Νοέµβριο του 2016, οπότε και
ανέλαβε τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

Άσκησε δικηγορία από το 1982 έως το 2004, ενώ το διάστηµα 1991-1993 εργάστηκε ως ειδικός
σύµβουλος µε αντικείµενο την αξιολόγηση Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων (ΜΟΠ)
Ανατολικής και Κεντρικής Ελλάδος. ∆ραστηριοποιήθηκε από το 2010 στον κλάδο των ΑΠΕ ως µέλος ∆Σ
και Πρόεδρος των εταιρειών «Αιολικό Πάρκο Μαυροβούνι ΑΕ» και «Αιολική ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ ΑΕ»
αντίστοιχα. Τα έτη 2011-2014 διετέλεσε πρόεδρος της κατασκευαστικής εταιρείας Stroicentre Real
Estate Construction Company AE, ενώ από το 2008 ήταν πρόεδρος των MED SEA HEALTH AE και ΜΑRE
VILLAGE AE µε αντικείµενο το σχεδιασµό και την υλοποίηση τουριστικού επενδυτικού σχεδίου στην
Κασσάνδρα Χαλκιδικής.
Είναι παντρεµένος και έχει ένα παιδί.
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Στάθης Ποταµίτης
Managing Partner
POTAMITISVEKRIS

Ο Στάθης έχει εµπειρία σε ένα ευρύ φάσµα συναλλαγών και έχει εκπροσωπήσει πελάτες σε πολλές
διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ως Αντιπρόεδρος του
Χρηµατιστηρίου Παραγώγων Αθηνών από το 1998 έως το 1999 είχε καθοριστική συµµετοχή στη
σύνταξη του Κώδικα ∆εοντολογίας ΕΠΕΥ καθώς και του νοµοθετικού πλαισίου για την αποϋλοποίηση
των εισηγµένων κινητών αξιών, τη λειτουργία και τα προϊόντα της αγοράς παραγώγων καθώς και για
θέµατα εκκαθάρισης και διακανονισµού συναλλαγών επί παραγώγων. Έχει ειδικευθεί στον τοµέα της
διαιτησίας και εκπροσωπεί πελάτες σε ακροαµατικές διαδικασίες διεθνούς διαιτησίας σε τακτική βάση.

Ο Στάθης εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στον τοµέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ
ταυτόχρονα εστιάζει στις πτωχευτικές αναδιαρθρώσεις. Ηγείται της πρωτοβουλίας της PotamitisVekris
για την δηµιουργία ενός δικτύου ένα δίκτυο συνεργαζόµενων επαγγελµατιών στον τοµέα της εξυγίανσης
και αναδιάρθρωσης που αποτελείται από δικηγόρους, λογιστές και τραπεζίτες. Το 2012 προσκλήθηκε να
συµµετέχει στο Ελληνικό Συµβούλιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆) µία σύµπραξη της ΕΧΑΕ και του
ΣΕΒ, θέση την οποία κατέχει ως σήµερα µε αρµοδιότητα τη σύνταξη ειδικών πρακτικών καλής εταιρικής
διακυβέρνησης για τις µη εισηγµένες εταιρίες και για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ο Στάθης συχνά
καλείται να µιλήσει για θέµατα πτωχευτικής νοµοθεσίας και πρακτικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Είναι µέλος της προγράµµατος Review and Advisory Judge Co Project µε στόχο την
διαµόρφωση αρχών και κατευθυντηρίων γραµµών για τη διασυνοριακή συνεργασία σε πτωχευτικές
υποθέσεις και εθνικός ανταποκριτής της πρωτοβουλίας ELI Rescue of Business in Insolvency Law. Ο
Στάθης είναι διεθνής εταίρος του INSOL και µέλος του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Πτωχεύσεων (International
Insolvency Institute).

Νέλλη Τζάκου-Λαµπροπούλου
Γενική ∆ιευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής
Εθνική Τράπεζα

Η Νέλλη Τζάκου-Λαµπροπούλου ορίστηκε Γενική ∆ιευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα
τον Ιούλιο του 2013, µε αρµοδιότητες την εποπτεία και το συντονισµό των δραστηριοτήτων που
σχετίζονται µε τη λιανική τραπεζική, το ∆ίκτυο των Καταστηµάτων και τα εναλλακτικά δίκτυα
εξυπηρέτησης πελατείας. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας.

Από το ∆εκέµβριο του 2012 ήταν Γενική ∆ιευθύντρια Λειτουργιών, Οργάνωσης και Πληροφορικής της
Τράπεζας και του Οµίλου της Εθνικής, ενώ εντάχθηκε στην Τράπεζα τον Ιούλιο του 2007 ως Γενική
∆ιευθύντρια Λειτουργιών Οµίλου.
Είναι πρόεδρος ∆.Σ. της Εθνικής Χρηµατιστηριακής και της NBG Bancassurance Insurance Broker Α.Ε..
Είναι επίσης αντιπρόεδρος ∆.Σ. της ∆ΙΑΣ Α.Ε. και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών, καθώς και µέλος ∆.Σ. του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), της
Εθνικής Factors A.E και του Mastercard Europe Advisory Board. Επιπλέον, είναι µέλος του EFMA
Operational Excellence Advisory Council, καθώς και µέλος ∆.Σ. του ΣΕΝ (Σωµατείο «Επιχειρηµατικότητα
Νέων»).
Η Ν. Τζάκου-Λαµπροπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικής Επιστήµης από το Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Πειραιά, καθώς και κάτοχος MBA (µε διάκριση) από το University of Wales & Manchester
Business School.
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Elias Sakellis
Partner
Pillarstone

Over 17 years’ experience in capital markets, leveraged finance, restructuring, and private equity;
Previously, served as Managing Director of Quantum Pacific, overseeing the group’s investments in
Shipping, Offshore, Oil & Gas, and Mining, sat on the group’s Executive Committee, and chaired or sat
on a number of portfolio companies’ boards
Elias had previously spent 12 years with Goldman Sachs, primarily focusing on Leveraged Finance, and
Restructuring; with an emphasis on LBOs, MBOs, levered recapitalisations, corporate acquisition
financings, corporate restructurings, and distressed / special situations
Started his career with Lehman Brothers in London;
Educated at Imperial College London receiving a MEng in Mechanical Engineering and a MSc in Finance;
and at INSEAD receiving a MBA

Takis Solomos
Co-Founder
First Athens Corporate Finance

Takis since 2011, is a co founder of First Athens Corporate Finance, a boutique Investment Banking and
Venture Capital management Firm. First Athens manages Elikonos Jeremie SCA SICAR a Euro 17 million
ICT fund investing in Greece.
Takis has significant investment experience (7 years with Global Finance and Vectis Capital) in start ups,
mature businesses and LBO deals in Greece, the Balkans and West Africa. He has gained significant
operating experience from his tenure as a General Manager of a major Logistics Business (turnover in
excess of € 250 million) and as COO of a major Media Group with operations in Greece and the Balkan
region. Started career in the UK with Arthur Andersen (audit & corporate finance). In 2009 he cofounded First Athens Corporate Finance an independent boutique corporate finance firm. Studied in the
UK, holds a MBA from Sheffield business school.

Ράνια Σουλάκη
∆ιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Κάτοχος Β.Α. από το Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας (DEREE).
Ξεκίνησε την επαγγελµατική της σταδιοδροµία από την ΕΚΟ ΑΒΕΕ, στον τοµέα του Ανθρώπινου
∆υναµικού. Από το 1998 απασχολείται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και είναι υπεύθυνη για τα θέµατα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τα θέµατα των τοπικών
κοινωνιών και τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων για τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες και τη
νέα γενιά.
Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του CSR Hellas, Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη, και εκπροσωπεί την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο CSR Europe.
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Ντέπη Τζιµέα
Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας
Όµιλος ΟΤΕ
Η κα Ντέπη Τζιµέα είναι Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ από τον Ιούλιο του 2015.
Εντάχθηκε στον Όµιλο το Φεβρουάριο του 2001 ως Γενική ∆ιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας. Από
τότε αποτελεί µέλος της διοικητικής οµάδας και αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο του Οµίλου. Έχει εργαστεί σε εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στους τοµείς
Marketing και Corporate Communications (1995-2001). Έχει σηµαντική εµπειρία στο χώρο της
επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης και της διαφήµισης, έχοντας εργαστεί, µεταξύ άλλων, στην Adel
Saatchi & Saatchi.
Η κα Τζιµέα κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στην Επικοινωνία και τις ∆ηµόσιες Σχέσεις από το Πανεπιστήµιο
του Stirling. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών & ∆ηµοσίου ∆ικαίου της Νοµικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Μιχάλης Τσαµάζ
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Όµιλος ΟΤΕ
Ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ είναι, από το Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ, κορυφαίου
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, µέλος του Οµίλου Deutsche Telekom.
Υπό τη διοίκησή του, ο Όµιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονοµικά του, δηµιούργησε νέες πηγές εσόδων, και
µετασχηµατίστηκε σε µια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας µε τον πελάτη στο επίκεντρο και την
COSMOTE ως ενιαία εµπορική µάρκα για τα προϊόντα του Οµίλου σε σταθερή, κινητή, internet και
τηλεόραση. Η υγιής χρηµατοοικονοµική του θέση, επιτρέπει στον Όµιλο ΟΤΕ να εφαρµόζει ένα
εκτεταµένο, πολυετές, σχέδιο επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών
πληροφορικής και συνδροµητικής τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές της χώρας. Η στρατηγική
του Οµίλου εστιάζει πλέον στον ψηφιακό του µετασχηµατισµό και την προσαρµογή στα δεδοµένα που
δηµιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή.
Από το 2001, ο κ. Τσαµάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των
διεθνών θυγατρικών του Οµίλου. Έχει διατελέσει µέλος ∆ιοικητικών Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ
και της COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ∆Σ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη
θέση του Προέδρου του ∆Σ της Telekom Romania Communications. Είναι µέλος του ∆.Σ. του ΣΕΒ από
τον Ιούλιο 2016 ενώ από το Νοέµβριο του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφιακής
Οικονοµίας. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθµες
διοικητικές θέσεις στους τοµείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής ∆ιεύθυνσης σε
πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήµιο του New Brunswick του Καναδά.

George D. Tsopelas
Senior Partner and Managing Director
McKinsey & Company, Greece & Cyprus

Mr. George D. Tsopelas is the Managing Director of McKinsey & Company, Greece.
Mr. Tsopelas joined McKinsey’s London’s Office in 1994, started working in Greece in 1997 and led the
opening of the Athens Office in 2000.
During the last 12 years, Mr. Tsopelas has worked extensively in the Banking/Insurance, Energy, Basic
Materials and Public sectors in Greece, Turkey and North Africa.
Mr. Tsopelas holds an M.B.A from Harvard Business School and his undergraduate studies include an
Economics and Econometrics degree and a Business Administration degree in Greece.
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Christopher R. Upperman
CEO
American Entrepreneurship Award

Christopher R. Upperman is the CEO of the American Entrepreneurship Award and leads operational and
strategic functions within the organization. Christopher is passionate about reaching underserved
communities and believes entrepreneurship can be a vital pathway towards economic self-sufficiency.
Prior to joining the AEA, Christopher was an Obama Administration political appointee at the U.S. Small
Business Administration (SBA) and served as the Assistant Administrator (Head) of the Office of Public
Engagement. His primary focus was increasing entrepreneurship, business opportunities and capital
access for undeserved and minority-owned enterprises.
Prior to his time as Assistant Administrator, Christopher served as Senior Advisor for Entrepreneurial
Development with a focus on programs related to economic development and encouraging small
business ownership. He provided advocacy for Millennials and underserved entrepreneurs and served as
one of the White House’s “My Brother’s Keeper Initiative” liaison officers.
Prior to his appointment at SBA, Christopher worked at the White House as an Analyst and Director of
Student Correspondence in the Office of Presidential Correspondence.
Christopher holds a Bachelor of Arts in Sociology from Georgia State University.

Νικόλαος ∆. Φίλιππας
Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής Πανεπιστηµίου Πειραιώς
Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου
Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού
Ο κ. Φίλιππας έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε όλα σχεδόν τα Ελληνικά Οικονοµικά περιοδικά και τις σχετικές
οικονοµικές εφηµερίδες, όπου υπήρξε τακτικός συνεργάτης της εφηµερίδας Καθηµερινή και της
Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας.
Το επιστηµονικό του έργο του έχει τύχει παγκόσµιας αναγνώρισης αφού έχει δηµοσιευτεί και αναφερθεί
σε κορυφαία επιστηµονικά περιοδικά της Χρηµατοοικονοµικής όπως International Review of Financial
Analysis, Multinational Finance Journal, Journal of International Financial Markets, Institutions and
Money, European Journal of Finance κ.α
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές των Χρηµατιστηριακών Επενδύσεων, της
Ψυχολογίας των Επενδύσεων, της εγχώριας και παγκόσµιας αγοράς των Αµοιβαίων Κεφαλαίων, των
Συµπεριφορικών Αµοιβαίων Κεφαλαίων, του Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού και της διαχείρισης
ασφαλιστικών ταµείων. Είναι συγγραφέας επτά
βιβλίων και επτά ερευνητικών µελετών. Πιο
συγκεκριµένα τα βιβλία του «Αµοιβαία Κεφάλαια και Χρηµατιστηριακό Περιβάλλον» (1999) και
«Επενδύσεις» (2005) έχουν εξαντληθεί. Το νέο του βιβλίο µε τίτλο « Η Ψυχολογία των Αγορών
εκδόθηκε το 2015 .
Επιπρόσθετα έχει εκδώσει δύο παιδικά βιβλία για την προώθηση της χρηµατοοικονοµικής γνώσης
αναφορικά µε την αποταµίευση (saving) και τον προγραµµατισµό (budgeting ).
Ο κ. Φίλιππας έχει παρουσιάσει επιστηµονικές εργασίες του σε δεκάδες διεθνή συνέδρια και έχει
µακρόχρονη εµπειρία στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και Χρηµαταγορά ως ανώτατο στέλεχος
χρηµατιστηριακής εταιρίας, ΕΠΕΥ και ΑΕ∆ΑΚ. Από τον Ιούνιο του 2005 έως τον Σεπτέµβριο του 2008
ήταν µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB),
ενώ από τον Σεπτέµβριο του 2004 έως τον Ιούλιο του 2009 ήταν µέλος στο ∆.Σ. του Οργανισµού
Λιµένος Πειραιώς.
Από την 1η Απριλίου 2013, ο κ. Φίλιππας ανέλαβε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
Επιστηµονικός ∆ιευθυντής του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.). Τον
Απρίλιο του 2015 παραιτήθηκε.
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Private Initiative, Public Good

David G. Horner, PhD
President
The American College of Greece

Since July 2008, I have had the
privilege of leading The American
College of Greece (ACG) –
Europe’s oldest and largest U.S.
accredited,
comprehensive
educational institution. When I
arrived at ACG, no one foresaw
the storm on the horizon: the
Greek economic crisis. This most
recent catastrophe is but the
latest in the string of dramatic
historical events that have defined ACG’s
operating context since its founding in Smyrna
(Izmir, Turkey) in 1875 and its relocation to
Athens in 1923. Still, building on ACG’s
considerable strengths and core identity as a
private, non-profit institution dedicated to
serving the public good, the College committed
itself in 2008 to a strategic plan rooted in the
following mission and vision:
MISSION: To add distinctive and sustainable
value to our students as well as Greece,
American education, Hellenic heritage and the
global community through transformative,
teaching, scholarship and service
VISION: To establish The American College of
Greece
as
the
premier,
independent,
comprehensive, educational institution in
southeastern Europe
Key emphases of this plan included: investment
in academic quality (e.g. more selective student
body; greater emphasis on faculty scholarship);
diversification (e.g. expansion in graduate
education; “parallel study” options for Greek
public university students; executive education);
internationalization
(e.g.
recruitment
of
international students; in-bound and out-bound
study abroad; international and domestic
corporate internships); community engagement
(e.g. sports academies for children, public
health initiatives, public events, service to the
Greek diaspora).
To be sure, these years of intense economic
pressure have caused ACG to adjust its strategy
(e.g. increasing student financial assistance by
over 500%). But, the results, especially
considering that the private Greek educational

market has shrunk by over 20%
during the crisis years, have been
encouraging, including the following
2016 metrics:
• 24% increase over 2008 in total
ACG (Pierce, Deree, Alba) fall
enrollment: 4,999
• Countries of enrolled students: 70
• Deree middle 50% Greek high
school grades: 15.7 – 18.9
• Annual faculty publications, performances,
exhibitions etc.: 775
• Annual study abroad students: 491 from 123
U.S. and international universities
• Greek public university “parallel studies”
enrollment: 539
• Alba executive education seminar enrollment:
1,934
• Deree Sports Academies and Summer Camp
enrollment: 1,792
• School children educated on risks of tobacco:
4,877
• Pierce, Deree, Alba financial aid recipients:
2,419
• Attendance at 417 ACG public events: 55,357
Looking forward, we hope to continue this
institutional trajectory. But, we have become
increasingly
convinced
that
institutional
advancement is not enough. Therefore, we plan
to focus more intently on leveraging our
resources to contribute materially to Greece’s
economic wellbeing. Specific initiatives for which
we are currently seeking support and intend to
launch in the near-term include:
• Alba Graduate Business School: Institute for
Market-Based Economics and Innovation;
Center
for
Technology-Based
Economic
Development and Employment
• Deree: Convergence Center – integrating
Undergraduate School of Business with
expanded offerings in STEM fields; Simulated
Trading Room
We believe that intervention now is required to
position Greece for long-term success. ACG
intends to do its part!
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Allaboutshipping.co.uk
introduces the platform
for the shipping industry
and beyond.
Our mission is to create the free platform for all issue
of the shipping industry – after all, 80 percent of our
planet is water and the majority of its 7 plus billion people
live close to the sea! 150 + categories of subjects are
covered in order to offer the industry a variety of unbiased
news and information! Our goal is to challenge whatever
hasn’t been challenged to date! And it is not the power
of information, as many try to put forward: It’s the abuse
of power of information that many on and that many
live on and that destroys the industry, physically and
technically. Enjoying the same page views per month like
last year – we have reached even 30,000 plus – nearly
conquering the maritime world, so come on board and
gradually see what you can get from this medium, entrust
your written views with allaboutshipping.co.uk, as well as
your promotion in the form of an advert/banner.

allaboutshipping.co.uk is your NEW platform!

sustainability
BUILDINGS
cities
energy
transportation
health
design

Ειδήσεις χωρίς φίλτρο
από την Ελλάδα, την Κύπρο,
την Διασπορά, την Αμερική
και τον Κόσμο

a Bridge Between Business & Society

Συμμετέχοντες Φορείς 2017
«ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ» ΚΑΣΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ) AIESEC HELLAS - ΈΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ETHELON ΑΜΚΕ GIVMED | SHARE MEDICINE SHARE LIFE HIGHER INCUBATOR GIVING GROWTH & SUSTAINABILITY MDA ΕΛΛΑΣ SPECIAL OLYMPICS ΕΛΛΑΣ THE
TIPPING POINT ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ (ΑΓΓΙΓΜΑ) ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΜΑΣΤΟΥ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΑΜΥΜΩΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΑΝΙΜΑ ΑΜΚΕ-ΜΚΟ ΑΝΟΔΟΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» ΑΡΩΓΗ 12+ ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Β.Ι.Ο.)
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΖΩΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(ΕΛΕΠΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΕΣΠ) / GREEK COUNCIL FOR
REFUGEES (GCR) ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.) ΕΠΑΨΥ ΕΣΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ Η ΣΚΥΤΑΛΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΆΡΡΩΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) ΚΕΘΕΑ
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ" ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΜΙΚΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ "ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΆΝΟΙΞΗΣ" ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΖΕΝΗ
ΚΑΡΕΖΗ» ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑΚΟΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΜΑΣΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΕΨΑΕΕ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ) ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - FREEDOM GATE GREECE
Σ.Κ.Ε.Π. - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΣΥΖΩΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΌΡΑΣΗΣ &
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΓΕΝΝΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ - ΦΙΛΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Θ.Ι.Ε.) ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΟΟΥΠ ΤΖΕΝΕΣΙΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
"Ο ΝΕΣΤΩΡ"

Από το 6ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link, 27 Ιουνίου 2016 - Hilton Athens Hotel.
Ο χώρος με τους εκπροσώπους των Φορέων που συμμετείχαν στο συνέδριο.

Tel. +30 210 610 98 00
Ε-mail:info@csringreece.gr

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

With its headquarters in New York and presence in London, Athens and Oslo, Capital Link has been
active since 1995 in the field of Investor Relations and Financial Communication. Its activities focus
mainly on three areas: 1) Linking companies with strategic and institutional investors, bankers, analysts,
and the financial media in Europe and the United States, 2) American Closed-End Funds and ETFs, 3)
Listed shipping Companies. Capital Link's programs combine IR, IT and financial media in one
comprehensive package enabling Companies to maximize their penetration and recognition in the global
investment community.
Capital Link has a leading position globally in the area of Investor Relations with respect to shipping, as
it cooperates with 25 shipping companies listed on the two US Stock Exchanges, as well as in London
(LSE and AIM) and Milan. Capital Link is by far the most recognizable IR firm in this sector with unique
access to investors, analysts, media and bankers. It has built the most extensive and effective platform
for linking Listed shipping Companies with the investment community in Europe and the United States.
Capital Link is a member of the Baltic Exchange and organizes regularly Analyst and CEO Forums on
tankers, containers and dry bulk shipping. Additionally, it holds annually the "Invest in International
Shipping" Capital Link Forums in New York, London, Athens, Shanghai and Limassol. Finally, it also
maintains a shipping portal www.capitallinkshipping.com with information on all UK and US Listed
shipping Companies.
Since January 2011, Capital Link has expanded its activities in the field of Corporate Social Responsibility,
by creating the portal www.csringreece.com, an innovative website that bridges the communication
between companies and organizations that represent the Society. It is a centralized source of information
for all news relating to CSR and provides a platform for the Associations from all over Greece. This year
we organize the 6th Annual Corporate Social Responsibility Conference.
In parallel, Capital Link has created the English portal www.maritimecsr.com, which presents the CSR
actions and regulations that apply in the Shipping sector internationally in order to serve as a centralized
source of information for all the issues of CSR towards a wide audience that includes Government
officials, non-Governmental organizations, industry associations, the investment community etc. In
addition, Capital Link is organizing the Annual Capital Link Maritime CSR Forum. The 6th Annual CSR
Forum will take place in London on Wednesday, November 2, 2016.
Companies and investors are increasingly focused on Corporate Social Responsibility (CSR), not only as a
mean to achieve corporate governance, but also as a measurable, specific way to increase the value for
the shareholders and profits. The activities of Capital Link are focused in enhancing the flow of
information regarding the CSR practices and benefits to a wider community and focus on showing how
CSR affects valuation of a company and the capital cost by facilitating the flow of information and by
providing an effective networking platform for industry professionals, bankers, brokers and investors. On
March 13th, 2013 we organized the CSR Conference “CSR & IR – Maximizing Shareholder Value” in
cooperation with the New York Stock Exchange and the participation of major companies and important
organizations.
Capital Link’s efforts have been recognized by the 2011 Greek Shipping Lloyds Awards in 2012 and 2013
by Intercontinental Finance Magazine and in 2016 by the Wealth & Finance Magazine. Mr. Nicolas
Bornozis has been personally honored for his relentless, efficient and highly effective efforts to promote
Greece and Greek Shipping abroad and among the international investment community by the
International Propeller Club of the United States and the AHI-American Hellenic Institute.

CAPITAL LINK
GREEK SHIPPING
LEADERSHIP AWARD
ATHENS, GREECE

2017 Honoree: Professor Costas Th Grammenos CBE DSc,
LRF Chair in Shipping, Trade & Finance; Chairman, Costas Grammenos Centre for
Shipping, Trade & Finance; Cass Business School, City, University of London
February 15, 2017

2016 Honorees: Andreas Tsavliris,
George Tsavliris and Nicolas Tsavliris
Tsavliris Salvage Group
February 16, 2016

2015 Honoree: Lambros Varnavides
Vice Chairman, the Baltic Exchange, Trustee of the
Lloyds Register Foundation, Managing Director and
Global Head of Shipping RBS 1998-2014
February 24, 2015

2014 Honoree: Pericles Panagopoulos, Honorary
President of the Association of Greek Passenger
Shipping Companies
February 24, 2014

2013 Honoree: Captain Panagiotis N. Tsakos,
President, Tsakos Shipping and Trading S.A.
February 27, 2013

2016 Honorees: Nikos Mouyiaris, Founder & CEO of Mana Products, Inc &
Chairman & Gregorios Stergioulis, CEO of Hellenic Petroleum
Monday, June 27th, 2016

2015 Honoree: Mr. C. Dean Metropoulos
Chairman & CEO, Metropoulos & Company
Thursday, June 25th, 2015

2014 Honoree: Mr. John Catsimatidis
Chairman & CEO of Red Apple Group
Tuesday, May 27th, 2014

CAPITAL LINK
HELLENIC LEADERSHIP AWARD
NEW YORK CITY

2016 Honoree: Mr. Wilbur L. Ross,
Chairman and Chief Strategy Officer
WL Ross & Co.
December 12, 2016

2015 Honoree: Dr. Anthony Papadimitriou,
President to Board of Directors of Alexander
S. Onassis Foundation and Managing Partner
A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm

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

December 14, 2015

2013 Honoree: John P. Calamos, Sr.,
Chairman, CEO & Global Co-Chief
Investment Officer, Calamos Investments

2012 Honoree: Andrew N. Liveris,
Chairman & Chief Executive Officer
Dow Chemical

December 16, 2013

November 28, 2012

Capital Link Forums

2017 Calendar

This event provides investors with a comprehensive review of various
shipping markets to investment communities in Cyprus.. It aims to
provide investors with a comprehensive review and current outlook of
the various shipping, marine services and offshore markets and in
addition, cover topics of critical interest to shipping industry participants,
financers and investors.

Greek shipping remains important to the maritime economy, constituting
approximately 20% of the world’s shipping fleet. This event will not only
cover the latest developments and trends in international trade, dry bulk
commodities, and the energy markets – framed against the broader
backdrop of the global economy – but also review various funding
alternatives for raising capital among listed and private shipping
companies.

This investor-focused event will examine the latest trends,
developments and challenges associated with master limited
partnerships (MLPs).
It also presents a networking platform for
financial advisors, financial planners, institutional investors, fund
and asset managers, analysts, other wealth management
professionals, and major financial media.

The eleventh installment of the Invest in International Shipping
Forums is investor-focused event allows a platform for high-level
executives and shipping companies to share and examine the
shipping markets in light of annual results. Institutional investors and
analysts, financial advisors, bankers, financial media, and other qualified
investors will be in attendance.

This is an international Forum on Cyprus aiming to raise awareness of Cyprus
as a business and investment destination to a wider audience of US investors.
The Forum will cover topics on banking, financial services, energy, shipping,
transportation and logistics, tourism and information technology.

This annual event, playing host to 1,000 attendees every year, will
not only address the benefits and challenges associated with using
closed-end funds (CEFs) and ETFs, but will also present a
networking platform for financial advisors, financial planners,
institutional investors, fund and asset managers, analysts, other wealth
management professionals, and major financial media.

New York – London – Athens – Oslo - Shanghai
www.capitallink.com - www.capitallinkforum.com

This event, organized in Partnership with Columbia Shipmanagement
and Singhai Marine Services provides investors with a comprehensive
review of various shipping markets to investment communities in
China and throughout Asia. It aims to provide investors with a
comprehensive review and current outlook of the various shipping,
marine services and offshore markets and in addition, cover topics of
critical interest to shipping industry participants, financers and investors.

Capital Link continues to support the sustainable development in Greece by
promoting and presenting both initiatives from the business side, as well as
the activities and needs of NGOs. The conference will present programs and
initiatives that foster entrepreneurship and innovation. It aims to present
entrepreneurs with a practical guide as to how they can get financing and
other types of support for their business plans. It gives them access to
initiatives, programs and contacts that can help them in this direction. The
Forum combines two sides.

Exchange Traded Funds (ETFs) have seen an explosive growth in the
industry since the emergence of the first ETF in 1990. The growing
popularity of this investment vehicle has dramatically change the
investment landscape among both institutional investors and financial
industry professionals who provide wealth management services to
clients. This Forum is an extension of our 15 year track record success
of our Annual Closed-End Funds and Global ETFs.

In cooperation with the LSE, this event provides investors with a
comprehensive review of various shipping markets to investment
communities in the UK and throughout Europe. Shipowners, shipping
executives, institutional investors, research analysts, industry experts,
commercial and investment bankers, risk advisors, private equity and
venture capital firms, high-net worth investors, and financial media
attend this London forum every year.

As the global derivatives market undergoes further economic and
regulatory changes, the ability to effectively manage risks is
becoming paramount, and the need for global collaboration is
heightening. This program will feature a distinguished list of
speakers who will provide an insightful global perspective on
commodities, energy, and shipping.

This Forum discussed Best Industry Practices across all areas of
operations such as human resources, environment, fleet operations,
technology and innovation, safety and security, corporate governance
and more. The Forum explores how implementation of Best Practices
translates into financial, operational and commercial competitive
advantages.

New York – London – Athens – Oslo - Shanghai
www.capitallink.com - www.capitallinkforum.com

Calamos Investments Headquarters | Naperville, IL

Proud Supporter of Capital Link
With more than 35 years of experience investing through
economic and market cycles, Calamos Investments builds
and manages flexible, opportunistic and risk-managed
portfolios for global asset allocation objectives.
An understanding of global markets and the driving
John P. Calamos, Sr.
Founder, Chairman and
Global Chief Investment Officer
Calamos Investments

economic forces behind them informs our active,
fundamental approach to investing. Headquarted in
the Chicago metropolitan area, the firm also has offices
in London, New York, San Francisco and Miami.
For the firm’s current outlook for the global economy,
visit www.calamos.com/outlook.

John S. Koudounis
Chief Executive Officer
Calamos Investments

For more information, please contact us at
JohnCalamosSr@calamos.com.

Calamos Investments LLC, referred to herein as Calamos Investments®, is a financial services company offering such services through its subsidiaries: Calamos Advisors LLC, Calamos Wealth Management LLC, Calamos
Investments LLP and Calamos Financial Services LLC. Calamos Investments, LLC, 2020 Calamos Court, Naperville, IL 60563-2787, 800.582.6959, www.calamos.com, caminfo@calamos.com
© 2017 Calamos Investments LLC. All Rights Reserved. Calamos® and Calamos Investments® are registered trademarks of Calamos Investments LLC.
10040 0517O AD

7th Annual Capital Link CSR in Greece Forum
Thursday, June 8th 2017 - Hilton Athens Hotel

«INVESTING IN GROWTH - THE NEW FACE OF CSR»
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