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Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 - Hilton Athens Hotel

Η ευημερία κάθε χώρας είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την
επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων,
προϋπόθεση των οποίων είναι η επένδυση
στην καινοτομία, η εξωστρέφεια και η
ένταξη της κοινωνικής υπευθυνότητας
στη εταιρική στρατηγική. Εν μέσω της
τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής
κρίσης, οι εξελίξεις και οι προοπτικές που
χαρακτηρίζουν το σύγχρονο διεθνές
επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτελούν
μοναδική ευκαιρία για την βιώσιμη
ανάκαμψη των εταιριών με θετική επίδραση στο
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΙΑ
ΝΕΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΕ», έχει ως στόχο να προβάλλει
τους τρόπους με τους οποίους οι ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν
εντός και εκτός ελληνικών συνόρων και πως μέσα
από την υλοποίηση επενδυτικών και κοινωνικών
προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στη
δημιουργία μιας υγιούς οικονομίας και ενός θετικού
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και την
κοινωνία.
Στο φετινό Συνέδριο, δίνεται έμφαση στους
κλάδους της Ενέργειας και του Τουρισμού, καθώς
ως βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, προσελκύουν τα τελευταία χρόνια
μεγάλο
αριθμό
επενδύσεων,
οι
οποίες
συνεισφέρουν στην ευημερία των τοπικών
κοινωνιών αλλά και της χώρας γενικότερα . Οι
υψηλές προοπτικές του ενεργειακού κλάδου, λόγω
της σημαντικής γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας
και των παραγωγικών δυνατοτήτων της, σε
συνδυασμό με την επίτευξη κατάλληλων
συνεργασιών, δίνουν τη δυνατότητα στη χώρα μας
να καταστεί ενεργειακή πύλη της Ευρώπης με τις
αναμενόμενες θετικές συνέπειες. Παράλληλα, η
προσπάθεια καθιέρωσης
της
Ελλάδας
ως
κορυφαίου τουριστικού προορισμού από πολιτεία,
φορείς και ιδιώτες είναι πολύ έντονη και η
προσέλκυση τουριστών όλο το χρόνο μέσα από
την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και
την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και έχει
ήδη αρχίσει να δείχνει αποτελέσματα.
Παράλληλα, προβάλλεται πως η αξιοποίηση και
ενεργοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού στην
ανάπτυξη
επενδυτικών
πρωτοβουλιών,
την
προβολή καινοτόμων πρακτικών, τη διείσδυση σε
νέες αγορές αλλά και άλλων πρωτοβουλιών είναι
καταλυτική για την υποστήριξη των εθνικών
συμφερόντων και τη βελτίωση της οικονομίας μας.
Στο πλαίσιο προβολής δράσεων που οδηγούν στην
ανάπτυξη
της
επιχειρηματικότητας,
θα
παρουσιαστούν
ελληνικές
επιχειρήσεις
που
κατάφεραν,
έχοντας
έντονο
εξαγωγικό
προσανατολισμό και προσήλωση στην ποιότητα και
την καινοτομία, να εδραιώσουν την παρουσία τους

σε χώρες του εξωτερικού και να
αποτελέσουν πρότυπο εντός και εκτός
των ελληνικών συνόρων.
Το Συνέδριο φιλοξενεί και την άποψη
ισχυρών παραγόντων της ελληνικής
οικονομίας για τον καθοριστικό ρόλο
των επενδύσεων από Έλληνες και
ξένους στην ανάκαμψη της οικονομίας
και
την
κοινωνική
ευμάρεια.
Εκπρόσωποι κορυφαίων επενδυτικών
σχημάτων θα τοποθετηθούν σχετικά με
τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο και
θα αναδείξουν κάτω από ποιες προϋποθέσεις
μπορεί η χώρα να καταστεί ελκυστικός επενδυτικός
προορισμός.
Επίσης,
θα
προβληθούν
χαρακτηριστικά παραδείγματα εταιριών οι οποίες
ξεχώρισαν για την υλοποίηση σημαντικών
επενδύσεων που επηρεάζουν θετικά την ελληνική
οικονομία και την κοινωνία.
Σε ένα Συνέδριο ΕΚΕ, δεν θα μπορούσαμε να
παραλείψουμε την ανάδειξη κορυφαίων ελληνικών
επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους της
οικονομίας, που υποστηρίζουν σταθερά και με
πολλαπλούς τρόπους την ελληνική κοινωνία,
υλοποιώντας
επενδυτικά
και
κοινωνικά
προγράμματα μεγάλης σημασίας με αποτέλεσμα να
λειτουργούν ως αρωγοί, δίνοντας λύσεις στα
ζητήματα που αντιμετωπίζει ελληνική κοινωνία.
Το Συνέδριο αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια
πλατφόρμα- κλειδί μέσω της οποίας δημιουργείται
δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ εταιρειών, φορέων και
πολιτών στοχεύοντας στο χτίσιμο αποτελεσματικών
σχέσεων και συνεργασιών. Επιπλέον, προσφέρει
στους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στους νέους
επιχειρηματίες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσα από
την παρουσίαση επιτυχημένων πρωτοβουλιών και
ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης και
υποστήριξης.
Φέτος, έχουμε τη χαρά και την τιμή να απονέμουμε
το CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD
σε δυο σημαντικές προσωπικότητες
του
επιχειρηματικού
κόσμου,
τον
κ.
Χρήστο
Χαρπαντίδη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής της Phillip Morris
Hellas, και τον κ. Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρο
ANTENNA GROUP, ως αναγνώριση για το
σημαντικό έργο, αλλά και την προσφορά τους στην
ελληνική κοινωνία.
Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές
ευχαριστίες και 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 και αυτή τη χρονιά στην
επιτυχία του Συνεδρίου.
Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc.
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AGENDA 2018
Προσέλευση και Εγγραφή
Registration

10:00 AM – 10:30 AM
10:30 AM – 10:35 AM

10:35 AM – 10:50 AM

WELCOME OPENING REMARKS

Mr. Nicolas Bornozis, President - Capital Link

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Mrs. Katerina Panagopoulos
Special Advisor to the Prime Minister on Hellenism of
Diaspora * National Ambassador of Greece to the Council
of Europe for Sports, Tolerance and Fair Play * President
of the Panhellenic Women’s Sports Association
“KALLIPATIRA”

GREEK DIASPORA: SUPPORTING
INITIATIVES & DEVELOPMENT

Moderator:
Mr. Alexandros Nousias, Country Director, Greece Envolve Entrepreneurship

10:50 AM - 11:40 AM

ΕΛΛΗΝΙΚΑ START UPS ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ
GREEK START UPS IN GLOBAL
MARKETS

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ,
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΑΕΠ
11:40 AM – 11:55 AM
ENERGY & TOURISM: PROSPECTS,
INVESTMENT PROJECTS &
CONTRIBUTION TO GDP
ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ
11:55 PM - 12:15 PM
THE NEW ENERGY LANDSCAPE

Panelists:
• Mr. Jimmy Athanassopoulos, Head of Social
Responsibility - Libra Group
• Mr. Thanos Geramanis, Partner & Country
Manager Greece – blueground
• Mr. Yiannis Georgiadis, Marketing Manager Yoleni’s
• Mr. Marios Chryssolouris, Chief Executive Officer FreshStrips
• Mr. Dimitris Kalavros – Gousiou, General Partner
– Velocity Partners Venture Capital

Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist Eurobank Ergasias S.A., Chairman of the Scientific
Council of the Hellenic Bank Association-

HE Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States
in Greece
Mr. Georgios Andriotis, Vice Chairman - PPC S.A.

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
12:15 PM – 12:25 PM

TOURISM: A KEY ECONOMIC DRIVER

Mrs. Elena Kountoura, Minister - Ministry of Tourism

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ & ΕΠΕΝΔΥTΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
12:25 PM – 1:00 PM
TOURISM REPRESENTATIVES &
INVESTORS FROM USA

Moderator:
Mrs. Greta Kamaterou, Director for North America &
Canada - Greek National Tourism Organization
Panelists:
•
Mr. Peter Vlitas, Senior Vice President of Airline
Relations - Travel Leaders Group
•
Mrs. Venetia Kontogouris, Managing Director Vekron Group LLC
•
Mrs. Maria Markou Esq., Founder & President –
Markou Global Legal Group, LLC

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Mr. George Tziallas , Secretary General for Tourism
Policy and Development, Ministry of Tourism

1:00 PM – 1:10PM
INFRASTRUCTURE AND INVESTMENTS
IN TOURISM

ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ &
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1:10 PM - 1:45PM
TOP TOURISM INVESTMENTS & THEIR
CONTRIBUTION TO ECONOMY

1:45 PM – 2:45 PM

Moderator:
Mrs. Elena Kossena, Partner – A.S. Papadimitriou &
Partners Law Firm
Panelists:
• Mr. Konstantinos Dedes, Legal Advisor - Mirum
Hellas
• Mr. Panos Paleologos, President - Hotel Brain
Mr. Michael Mavropoulos, Regional Director East
Mediterranean - TUI Destination Experiences

Networking Break

Mrs. Christina Sakellaridis, President of the Board Panhellenic Exporters Association
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΑΠΗΧΗΣΗ
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ
2:45 PM - 3:35 PM

GREEK AGRICULTURAL PRODUCTS –
GLOBAL BRANDS
INTERNATIONAL DISTRIBUTION
NETWORKS FACILITATING GREEK
EXPORTS

Moderator:
Mr. Andreas Kouniniotis, Chairman & Managing
Director - Olympic Food Packaging S.A.
Panelists:
• Mr. Dimitris Valachis, Chief Executive Officer Andromeda Group
• Mr. Ilias Karahalios, Chief Executive Officer, Vice
President BoD - Rodoula
• Mr. George Makkos, President - Makkos Group

Moderator:
Mr. Elias Bellos, Journalist

3:35 PM - 4:15 PM

ΤΑ SUCCESS STORIES ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ
SUCCESS STORIES OF GREEK
MULTINATIONALS

Panelists:
• Dr. Vasilli G. Apostolopoulos, Chief Executive
Officer - Athens Medical Group
• Mr. Antonios Kerastaris, Group Chief Executive
Officer - Intralot
• Mr. Takis Canellopoulos, Executive Member of
BoD - TITAN Group

Ο ΑΘΗΝΑ 9.84 ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
4:15 PM – 4:25PM

ATHENS RADIO SUPPORTS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Mrs. Noni Karagianni, General Manager - "Athina
9.84" Radio Station

Moderator
Mr. Panagiotis Bousbourelis, Director – worldenergy
news.gr
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4:25 PM – 5:05 PM
TOP GREEK COMPANIES & THEIR
SOCIAL RESPONSIBILITY PROFILE

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
5:05 PM – 5:15 PM
THE PROSPECTS OF ATTRACTING
INVESTORS

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΟΠΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
5:15 PM – 6:00 PM
INVESTING IN GREECE: THE VIEWPOINT
OF INVESTORS

Panelists:
• Mrs. Deppie Tzimea, Corporate Communications
Executive Director – OTE Group
• Mrs. Rania Soulaki, Group CSR Director - Hellenic
Petroleum S.A.
• Mrs. Ioanna Sapountzi, Head of Group Governance
& Corporate Social Responsibility Division - NBG
Group
• Mrs. Theresa Messari, General Manager, CFO, COO
- NBG Pangaea REIC

Mr. Stergios Pitsiorlas, Deputy Minister - Ministry of
Economy & Development

Moderator
Mr. Petros Doukas, Chairman - Capital Partners S.A.,
former Deputy Minister of Finance & former Deputy
Minister of Foreign Affairs
Panelists:
• Mr. Chris Aesopos, Chief Executive Officer, - Alpha
Trust
• Mr. Tassos Iossiphides, Head of Transaction
Advisory Services - EY Greece
• Mr. Vasilis Theofanopoulos, Partner –
Pillarstone

•
•
•

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

Mr. Iakovos Kargarotos, Vice President - Papastratos
Mr. Nektarios Demenopoulos, Deputy Manager PR, IR
& Company Announcements - Piraeus Port Authority
S.A.

6:00 PM – 6.25 PM
FOREIGN INVESTMENTS WITH
POSITIVE ECONOMIC & SOCIAL
IMPACTS
6:25 PM – 6:35 PM

Mr. Alexandros Maglaras, General Manager Triton Asset Management
Mrs. Katerina Pramatari, Partner - Uni.fund
Mr. Konstantinos Mavros, Co-Founder & Partner –
Velocity.Partners Venture Capital

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
MAYOR OF ATHENS SPEECH

The Mayor of Athens Mr. Georgios Kaminis

International "2018 Capital Link CSR Leadership Award"
Honoring:

Mr. Christos Harpantidis
Chairman & Managing Director, PAPASTRATOS
6:35 PM – 7:00 PM

International "2018 Capital Link CSR Leadership Award"
Honoring:

Mr. Theodore Kyriakou
Chairman, ANTENNA GROUP
AWARDS PRESENTATION BY
The Mayor of Athens Mr. Georgios Kaminis
7:00PM – 8:00 PM

10:30 AM – 6:30 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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"2018 Capital Link International CSR Leadership Award"
Το «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD»
Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεμηθεί φέτος στον κ.
Χρήστο Χαρπαντίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Παπαστράτος, θυγατρικής εταιρείας της
Philip Morris International, ως αναγνώριση της
προσήλωσής του στην υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη
και την καινοτομία, αλλά και του σημαντικού έργου της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.

κ. Χρήστος Χαρπαντίδης
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος,
θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, από τον Αύγουστο του 2015.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Coca-Cola Hellenic, τo 1997, ως Marketing & Sales
Trainee, ενώ μετακινήθηκε στην Παπαστράτος το 2003, ως Export Manager. Τα
επόμενα χρόνια, ανέλαβε σειρά θέσεων ευθύνης στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό ― Country Manager Papastratos για τις αγορές της
Κύπρου και της Μάλτας (2004 – 2005), Group Brand Manager Papastratos (2006 –
2007), National Sales Manager (2008-2009) και Sales & Distribution Director
Papastratos (2010 – 2011).
Την τελευταία τριετία κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στο επιχειρησιακό κέντρο της
Philip Morris International στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαδοχικά στα τμήματα
Στρατηγικής Πωλήσεων (Global Sales Strategy Director, 2012 – 2013) και
Καινοτόμων Προϊόντων (RRPs Commercialization Director, 2014 - 2015).
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, από όπου και κατάγεται. Είναι κάτοχος MBA in Economics, όπως και
Μ.Α. in Economics, από το Πανεπιστήμιο του Kent (Αγγλία).
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Το «2018 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD»
Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεμηθεί φέτος στον
κ. Θοδωρή Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου
ΑΝΤΕΝΝΑ, ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς
και συμβολής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στη διατήρηση και
προωθηση του ελληνικού πολιτισμού, τόσο στην Ελλάδα,
όσο και στο εξωτερικό.

κ. Θοδωρής Κυριακού
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και Πρόεδρος στην “K Group”, τον Όμιλο
εταιριών που ανήκει στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή
επιχείρηση με μεγάλη οικογενειακή παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον
Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας κι άλλες
επενδύσεις.
O Θοδωρής Κυριακού έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου
ΑΝΤΕΝΝΑ, προσδίδοντάς του μοναδική αξία μέσω οικονομικής πειθαρχίας και
επενδυτικής διορατικότητας. Σήμερα ο Όμιλος ANTENNA δραστηριοποιείται στην
Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία με επενδύσεις στην ελεύθερη και
συνδρομητική τηλεόραση, τα ψηφιακά Media, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις
τηλεοπτικές παραγωγές, το ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία.
Επίσης, ίδρυσε το Kyriakou Family Office στο Λονδίνο, όπου μια εξειδικευμένη
επενδυτική ομάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε, στις εταιρείες Facebook,
Twitter και Spotify, από το ξεκίνημά τους, πολύ προτού γίνουν γνωστές στο
ευρύτερο κοινό.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Georgetown University με πτυχία στο International
Business και Physics και βραβευμένος με το Treado Medal for Physics.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
παγκόσμιας επενδυτικής τράπεζας Raine Holdings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που
επικεντρώνεται στους κλάδους της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των
τηλεπικοινωνιών. Η Raine Holdings, στην οποία ο όμιλος Antenna είναι σημαντικός
επενδυτής, διαχειρίζεται τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Raine Partners και Raine
Venture Partners, που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες, στα media, στη ψυχαγωγία,
και στο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.
Επιπλέον, ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέλος του Advisory Board of Cambridge
University’s Center for International Business & Management (CIBAM) και μέλος του
Business Advisory Council of the MBA International Program στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίσης, είναι πιλότος ελικοπτέρων και αεροπλάνων.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού γεννήθηκε το 1974. Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα
Μπιθαρά και έχουν μία κόρη, τη Σοφιάννα.
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Όμιλος ΟΤΕ: Με όχημα την τεχνολογία για έναν
κόσμο καλύτερο για όλους

Όραμα του Ομίλου ΟΤΕ είναι με όχημα την
τεχνολογία και την τεχνολογία, να συμβάλλει
σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους, χωρίς
περιορισμούς. Για να το πετύχει, ο Όμιλος
λειτουργεί υπεύθυνα και με οδηγό τη
βιώσιμη επιχειρηματικότητα, ενισχύει τη
θετική συνεισφορά του στην οικονομία, την
κοινωνία και το περιβάλλον.
Το 2017, ο Όμιλος ΟΤΕ διατήρησε τις
ισχυρές του επιδόσεις, παραμένοντας ο
μεγαλύτερος πάροχος τεχνολογίας στην ΝΑ
Ευρώπη:
• Τα έσοδα του Ομίλου έφτασαν τα 3,9
δισ. ευρώ και η συνδρομητική του βάση
ενισχύθηκε σε όλες τις αγορές, από τη
σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, μέχρι
τη συνδρομητική τηλεόραση.
•
Στη σταθερή τηλεφωνία, εντατικοποίησε την
ανάπτυξη του δικτύου του, εδραιώνοντας τη
θέση του ως η εταιρεία οπτικών ινών
στην Ελλάδα. Ήδη 2,7 εκατ. νοικοκυριά και
επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε προηγμένες
ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω οπτικών ινών,
με ταχύτητες έως 200Mbps, ενώ το πλάνο
του Ομίλου ΟΤΕ προβλέπει επενδύσεις
άνω των 2 δισ. ευρώ έως το 2022 κυρίως
για δίκτυα νέας γενιάς.
•
Στην κινητή τηλεφωνία, συνεχίστηκε η
επέκταση των δικτύων 4G και 4G+, που
καλύπτουν σχεδόν όλο τον πληθυσμό της
Ελλάδας. Ήδη ο Όμιλος ΟΤΕ προετοιμάζεται
για την ανάπτυξη δικτύου κινητής 5ης γενιάς

(5G), ως προϋπόθεση για την
Κοινωνία του Gigabit.
• Οι υπηρεσίες του για τους
καταναλωτές εμπλουτίστηκαν
με νέα ψηφιακά εργαλεία και
περισσότερα data για πλοήγηση
στο Διαδίκτυο. Νέες υπηρεσίες
διατέθηκαν
για
τις
επιχειρήσεις, που ενισχύουν
την
αποδοτικότητα,
τη
συνεργασία
και
την
απομακρυσμένη πρόσβαση και
υποστηρίχθηκε ο εκσυγχρονισμός του
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με την
ανάληψη μεγάλων έργων ICT.
Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες της
κοινωνίας, ο Όμιλος ΟΤΕ ενίσχυσε την
κοινωνική του συνεισφορά, που το 2017
ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ, για
δράσεις με στόχο την ενίσχυση των παιδιών και
των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την
ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων,
αλλά και των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας,
καθώς και για τη στήριξη των τοπικών
κοινωνιών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η
μετάβαση όλων στη νέα ψηφιακή εποχή είναι
προτεραιότητα του Ομίλου.
Μέσα από τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξη για
την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον,
ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει και στους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν υιοθετήσει τα
Ηνωμένα Έθνη για την αντιμετώπιση
παγκόσμιων ζητημάτων, όπως η πρόσβαση στην
εκπαίδευση, η οικονομική ανάπτυξη, η κλιματική
αλλαγή και η ενέργεια.
Ο Όμιλος ΟΤΕ, για το σύνολο των δράσεων
βιώσιμης
ανάπτυξης,
ανταποκρίνεται
σε
ερωτήματα και αξιολογήσεις αναλυτών βιώσιμης
ανάπτυξης
και
κοινωνικά
υπεύθυνων
επενδύσεων. Για αυτό και συμπεριλαμβάνεται σε
κορυφαίους χρηματιστηριακούς δείκτες, όπως
οι:
FTSE4Good, CDP Carbon Disclosure
Project, Euronext Vigeo Eurozone 120,
Euronext Vigeo Emerging 70, oekom, που
επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη επιχειρηματική
λειτουργία του ΟΤΕ.

Οι δράσεις του Ομίλου ΟΤΕ το 2017 για ένα βιώσιμο περιβάλλον
Βασικό πυλώνα της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, αποτελεί, επίσης, η προστασία του
περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αν και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών έχει
περιβαλλοντικές επιπτώσεις μικρής κλίμακας, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει στόχο σταθερά να βελτιώνει την
ενεργειακή του αποδοτικότητα και να μειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
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Ο Όμιλος βελτίωσε κατά 14% την ενεργειακή του αποδοτικότητα, ενώ κατάφερε να μειώσει κατά
13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου σε σχέση με το 2008, μία
μείωση που αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές 15.000 βενζινοκίνητων αυτοκινήτων. Στο ίδιο διάστημα,
έχει εξοικονομήσει 95 GWh ενέργειας, που ισοδυναμεί με την κατανάλωση ηλεκτρισμού 21.000
νοικοκυριών.
Δίνοντας έμφαση στην κυκλική οικονομία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, ο
Όμιλος ΟΤΕ το 2017 κατάφερε να ανακυκλώσει το 83% των παραγόμενων απορριμμάτων από
τις δραστηριότητές του, ενώ εξοικονόμησε 320 τόνους χαρτιού, μειώνοντας δραστικά την
κατανάλωση.
Επίσης, μέσα από το εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, αξεσουάρ, οικιακών
μπαταριών και μελανοδοχείων, που υλοποιούν τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την
Ελλάδα, το 2017 συγκεντρώθηκαν 44 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών.
Παράλληλα, ο Όμιλος ΟΤΕ αναπτύσσει νέα προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα και ψηφιακές λύσεις,
όπως οι υπηρεσίες ICT και το Internet of Things (IoT), που βοηθούν τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις,
καθώς και τον Δημόσιο τομέα να λειτουργούν αποδοτικότερα, με μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον.
Παράδειγμα αποτελούν οι «έξυπνες πόλεις» (Smart Cities), όπως οι δήμοι Χαλκίδας, Πάτρας και Αγ.
Δημητρίου, όπου εφαρμόζονται λύσεις, μεταξύ άλλων, Smart Lighting, Smart Parking, Smart Waste
Management και Air Quality Monitoring.
Το 2017, ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε 10 βραβεία για τις περιβαλλοντικές του δράσεις ενώ το Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015.
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Το εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ
Η Παπαστράτος (εταιρεία της Philip Morris
International - PMI) κατέχει ηγετική θέση στην
παραγωγή και εμπορία προϊόντων καπνού στην
Ελλάδα για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες,
με πολύ επιτυχημένα σήματα, όπως το
Marlboro, το Philip Morris, το L&M και τον
ιστορικό ΑΣΣΟ.
Το 2017 γύρισε σελίδα στην ιστορία της
υλοποιώντας μια σημαντική επένδυση ύψους
300 εκατομμυρίων ευρώ για την μετατροπή του
εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα
αποκλειστικής
παραγωγής
θερμαινόμενων
ράβδων καπνού (HEETS) για το πρώτο της
καπνικό προϊόν δυνητικά μειωμένου κινδύνου,
σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα, το IQOS.
Η PMI τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει
περισσότερα από 4.5 δις δολάρια σε έρευνα και
ανάπτυξη προϊόντων δυνητικά μειωμένου
κινδύνου σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα
καπνού. Όραμα της εταιρείας διεθνώς είναι να
μεταβεί σε μια εποχή «απαλλαγμένη από τον
καπνό του τσιγάρου» και επικεντρώνει όλη την
επιχειρηματική της ενέργεια προς αυτή την
κατεύθυνση.
Η μεγάλη επένδυση στο εργοστάσιο της
Παπαστράτος αποτελεί μια από τις στρατηγικές
κινήσεις της εταιρείας για την υλοποίηση αυτού
του οράματος.
Μετά λοιπόν από οκτώ δεκαετίες δυναμικής
παρουσίας, η Παπαστράτος σταματάει το 2018
την παραγωγή συμβατικών τσιγάρων και
περνάει σε μια νέα εποχή καινοτομίας, εξέλιξης
και μεταμόρφωσης!

από το Great Place to Work®Institute Hellas
(2012-2014 και 2017) και ως Κορυφαίος
Εργοδότης από το Top Employer Institute
(2015, 2016, 2017 και 2018), ενώ έχει λάβει
πολλά βραβεία για προγράμματα ανάπτυξης
εργαζομένων. Το 2016 αναδείχθηκε ως η #1 Πιο
Αξιοθαύμαστη Εταιρεία στην Ελλάδα από το
περιοδικό Fortune και το 2017 ως η #1 Πιο
Αξιοθαύμαστη
Βιομηχανία
στην
Ελλάδα.
Επιπλέον, η εταιρεία αναγνωρίστηκε το 2018
στο Top 3 των επιχειρήσεων που επιλέγουν οι
νέοι για μελλοντικό εργοδότη μέσα από την
ετήσια έρευνα «Καριέρα και Γενιά Υ» του
kariera.g
Με φροντίδα για την κοινωνία
Η Παπαστράτος υλοποιεί επί σειρά ετών ένα
πολυσχιδές πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης για το οποίο έχουν επενδυθεί
περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια ευρώ από το
2009 μέχρι και σήμερα. Οι δράσεις σχεδιάζονται
γύρω από έξι πυλώνες. EKE:
1.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ
ΝΕΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - Με προγράμματα για τη
νεοφυή
επιχειρηματικότητα
και
την
καινοτομία.

2.

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ - Με αγορές άνω
του 50% της ελληνικής παραγωγής
ανατολικών καπνών, με προγράμματα
κατάρτισης καπνοπαραγωγών και έργα
υποδομής σε καπνοκαλλιεργητικές περιοχές
στη Β. Ελλάδα.

3.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕ
ΤΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Με
δωρεές σύγχρονου εξοπλισμού, αξίας άνω
των 4 εκατομμυρίων ευρώ έως σήμερα,
ενισχύουμε συνεχώς το έργο των διωκτικών
Αρχών.

4.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ - Με πρωτοβουλίες στήριξης
κακοποιημένων γυναικών και άστεγων
μητέρων με οικογένεια.

5.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Με
προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και
προσφορά εξοπλισμού σε σχολεία και
οργανισμούς σε όλη την περιφέρεια.

6.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ - Με δράσεις υποστήριξης
αστέγων, φορέων που σχετίζονται με τους
πρόσφυγες, συσσιτίων σε όσους έχουν
ανάγκη και ΜΚΟ που εργάζονται για αυτά
τα θέματα.

Με φροντίδα για τους ανθρώπους της
Καθοριστικός παράγοντας για την επιχειρηματική
επιτυχία της Παπαστράτος υπήρξαν πάντα οι
άνθρωποί της. Η πρόσληψη 400 επιπλέον
εργαζομένων, διαφόρων ειδικοτήτων, ως
αποτέλεσμα της νέας επένδυσης, αποτελεί μια
μεγάλη πρόκληση και ευθύνη. Η εταιρεία
ιστορικά παρέχει ένα ανταγωνιστικό πακέτο
αμοιβών και επενδύει στην ανάδειξη και
επαγγελματική ανάπτυξη των ταλαντούχων
εργαζομένων της.
H
Παπαστράτος
έχει
επανειλημμένα
αναγνωριστεί ως εξαιρετικός χώρος εργασίας
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Greek tourism’s strong momentum creates new opportunities for
investments and growth
Elena Kountoura
Minister of Tourism

Tourism is a top governmental
priority and has emerged as a
powerful engine for growth.
Our national tourism policy
implemented since 2015 to
establish Greece as a global
attractive 365-day destination,
has
led
to
outstanding
historical records in all tourism
figures.
We increased inbound tourism
by 25%, from 24 million to 30
million in the three years from
2015 to 2017.
2018 is an exceptional year
with double- digit increase in
arrivals and revenues for the
first five months. This dynamic
growth is reflected in bookings throughout the
year and the 17 per cent increase in scheduled
air-seats, almost 3 million more compared to
last year.
The strategic partnerships and agreements we
pursued with major international tour operators
and airlines, contributed in increasing our
tourism share for four consecutive years. We
extended the summer season and enhanced
winter tourism by 20 per cent. We opened new
foreign markets of high-spenders, promoted
new Greek destinations, and developed new
thematic products, based on the unique
authentic experiences offered. And by doing so,
Greece became very attractive for new
investments in the dynamically growing tourism
sector. Over the past three years, more than
350 projects in existing and new 4 and 5-star
hotels led to the creation of more than 25.000
new beds.
Tourism has also been a major source for new
employment and has contributed significantly in
the 17year record in new job creation achieved
in 2017, which continued for the first five
months in 2018.
Even more, tourism creates horizontal benefits
across Greece, supporting local communities
with new sources of income, new jobs and new
business activity. At the same time, it’s the
bridge for growth in other productive sectors,
including transportation, trade and exports,
construction, real estate, energy, primary
production, and new technologies.
We work closely with the UNWTO as an elected
member of it executive council for 2018-2021,
the OECD and other international institutions,

and we have strengthened
our role in the global
decision-making centers, in
shaping
policies
for
sustainable
and
inclusive
tourism growth.
As our four-year tourism
policy is being successfully
completed in 2018, we have
set in motion an ambitious
strategic growth plan over the
next years. The Ministry of
Tourism has set specific
strategic priorities.
We respond to global demand
with concrete actions in
supporting entrepreneurship
aiming to further increase
hotel bed capacity and upgrade the overall
quality. We create an attractive framework in
thematic tourism products and services,
including
additional
incentives
for
entrepreneurship, specialized training programs,
and for the creation of new specialized jobs.
We plan to promote programs for open
businesses 365-days a year primarily in
destinations mature enough to support tourism
year- round, as well as designated zones across
the country for developing thematic tourist
products such as for health tourism, MICE, golf.
We aim to establish a more competitive
framework to attract new investments of high
added value, focusing on new 4 and 5-star
hotels, large and medium-sized marinas, the
development of new dynamic cruise ports, as
the cruise sector is a priority for us, and new
investments in medical and thermal tourism and
theme parks.
Dynamic policies are being
launched to link tourism to the primary
production and the agri-food sector, enriching
our tourist offering. At the same time, we
upgrade and modernize our public tourism
education system, and we create a new digital
ecosystem for the extensive use of innovative
technologies. The Greek National Tourism
Organization implements a dynamic multilevel
marketing plan with targeted actions abroad,
promoting Greece to the world.
Greece’s strong momentum in tourism creates
new opportunities worth exploring for long-term
profitable business, investments and sustainable
growth.
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Good evening and welcome to the 8th annual Capital Link conference, which is under the aegis of
the Ministry of Tourism. The Greek National Tourism Organization participates in the conference as
a sponsor.
This year the conference, is aiming to inform all of us, about the globalization of the Greek
entrepreneurship. Lots of business sectors in Greece can play a decisive role to the development
and evolution of the country’s financial status quo.
Investments and infrastructures in the fields of energy and tourism, can and must have a huge
impact in order to boost the economy. We cannot imagine any kind of accomplishment, without
taking into consideration the importance of sustainability. Companies, must operate under this
target. Being extrovert shouldn’t underestimate the goal for sustainability.
The Greek National Tourism Organization, develops policies and strategies which respect this target
and generally the environmental status. We emphasize simultaneously, to the boost of the Greek
economy through specific touristic approaches and to the improvement of the living conditions of
the citizens.
This conference gives to new business sectors the opportunity to present themselves and introduce
their product to a large audience. New companies and start-ups can be really successful by being
extrovert and by taking into account, the chances of a more long-term planning strategy.
Tourism is the pillar of the Greek economy, often called its engine. It would be strategically correct,
for small businesses and start-ups, to somehow connect their product and to create communication
channels in the long run, with the pillars of the development of a country’s economy.
Greek National Tourism Organization, will continue the implementation of its strategic policies with
respect to sustainability and invites different business sectors, to operate under this example.

Thank you
Konstantinos Tsegas
Secretary General
of Greek National Tourism Organization
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Από την κρίση ανταγωνιστικότητας, στην ανάπτυξη με νέους όρους
Στέργιος Πιτσιόρλας
Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

Η
ελληνική
οικονομία
βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα
κρίσιμο σημείο. Η ανάκαμψη
που
ξεκίνησε
το
2017
συνεχίζεται
με
συνεχώς
αυξανόμενο ρυθμό, ενώ το
καλοκαίρι του 2018 θα
αποτελέσει ορόσημο για την
πορεία της χώρας, καθώς
έπειτα από 8 χρόνια, η
Ελλάδα αναμένεται να εξέλθει
από τα μνημόνια και τη σκληρή εποπτεία.
Φυσικά, το ζητούμενο, δεν είναι απλώς η
λήξη των μνημονίων, αλλά η επιτυχής
αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και
η ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης των
επενδυτών. Η χώρα δεν αντιμετώπισε μόνο
μια κρίση χρέους – αυτό ήταν μάλλον η
κορυφή του παγόβουνου- αλλά μια κρίση
ανταγωνιστικότητας.
Η
επενδυτική
κοινότητα δεν αντιλήφθηκε μόνο το
δημοσιονομικό εκτροχιασμό, μέσω της
συσσώρευσης των υπέρογκων ελλειμμάτων
και χρεών, αλλά μια γενικότερη αδυναμία
της χώρας να παράγει.
Το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών είχε εκτοξευθεί στο 15% πριν
την κρίση, με τις εισαγωγές να
τροφοδοτούν σε υπερβολικό βαθμό την
οικονομία μέσω της υπερκατανάλωσης και
τις
εξαγωγές
να
βρίσκονται
πολύ
χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Παράλληλα, η χώρα σημείωνε αρνητικό
ρεκόρ σε πολύ σημαντικούς δείκτες
ανταγωνιστικότητας,
με
την
παραγωγικότητα να έχει αυξηθεί ελάχιστα
καθ’ όλη τη φάση της ανάπτυξης, τη στιγμή
που το μισθολογικό κόστος είχε εκτοξευθεί,
ιδίως σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη
της
ΕΕ.
Συνεπώς,
είχαμε
να
αντιμετωπίσουμε μια γενικότερη κρίση
παραγωγικού μοντέλου κι όχι μια κρίση
ρευστότητας. Η Ελλάδα έπρεπε να
ακολουθήσει
τόσο
ένα
πρόγραμμα
δημοσιονομικής προσαρμογής, όσο και να
αναδιαρθρώσει την παραγωγική της βάση
και να μεταρρυθμίσει τη δημόσια διοίκηση.

Η ελληνική οικονομία έχει
αλλάξει κατεύθυνση και πλέον
εκπέμπεται προς το εξωτερικό
και την επενδυτική κοινότητα
μια
εντελώς
διαφορετική
εικόνα για την πορεία της
χώρας. Οι δημοσιονομικές
ανισορροπίες
έχουν
εξαλειφθεί (με τα τεράστια
ελλείμματα
να
έχουν
μετατραπεί σε πλεονάσματα),
αλλά και η ανταγωνιστικότητα έχει
ανακτηθεί πλήρως, τόσο σε όρους
εργασιακού κόστους, όσο και τιμών, ενώ
δομικές μεταρρυθμίσεις έχουν υιοθετηθεί,
εκσυγχρονίζοντας το κράτος και την
ελληνική οικονομία.
Η οικονομική μεγέθυνση της χώρας που
ξεκίνησε το 2017 εδράζεται στην σημαντική
αύξηση των επενδύσεων (+9,6% για το
2017 ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου
Κεφαλαίου),
με
τις
Άμεσες
Ξένες
Επενδύσεις να έχουν ανακάμψει δυναμικά
και να προσεγγίζουν το 2% του ΑΕΠ (ένας
ιδιαίτερα προβληματικός τομέας για τη
χώρα διαχρονικά), ενώ οι εξαγωγές
σημειώνουν συνεχώς ρεκόρ ανόδου και
αποτελούν τη δεύτερη σημαντικότερη
συνιστώσα ανάπτυξης για το 2017
(+6,8%).
Είναι πλέον φανερό πως η χώρα έχει
αλλάξει
πορεία
πλεύσης
και
μετασχηματίζεται σε μια εξωστρεφή και
παραγωγική
οικονομία
που
παρέχει
σημαντικές ευκαιρίες και δύναται να
προσελκύσει
μεγάλες
επενδύσεις.
Η
μεγαλύτερη
πρόκληση
που
θα
αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία, με τη
λήξη του προγράμματος προσαρμογής,
είναι η αποφυγή της επανάληψης των
λαθών του παρελθόντος. Η χώρα έχει
πλέον συσσωρεύσει όλες τις κατάλληλες
προϋποθέσεις που θα τις επιτρέψουν να
σταθεί στα πόδια της και να αναπτύσσεται
μακροπρόθεσμα και με κοινωνικά δίκαιο
τρόπο.
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Ο κλάδος της ενέργειας κεντρικός πυλώνας της ανάκαμψης, μετά την
έξοδο από τα Μνημόνια
Γιώργος Σταθάκης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο τομέας της ενέργειας στη χώρα μας
αλλά και διεθνώς διέρχεται περίοδο
ριζικού μετασχηματισμού, αντίστοιχου
εκείνου που μεταμόρφωσε τον κλάδο
των τηλεπικοινωνιών, τη δεκαετία του
’90. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα
δίκτυα ηλεκτρισμού, τα οποία
θα
πρέπει,
αξιοποιώντας
τις
νέες
δυνατότητες
που
προσφέρει
η
τεχνολογική
εξέλιξη,
να
δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές, στην
κατεύθυνση
του
μετασχηματισμού
του
ενεργειακού μείγματος και της εξοικονόμησης
ενέργειας.
Παράλληλα, καλούμαστε να λάβουμε γενναίες
αποφάσεις προκειμένου να επιτύχουμε τους
υψηλούς στόχους που συναποφασίσαμε στην
Ευρώπη, με ορίζοντα το 2030: το 32% της
συνολικής μας κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει
να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) και το 32% της ενέργειας που
καταναλώνουμε, από εξοικονόμηση.
Μέριμνά μας είναι η μετάβαση στην Ενεργειακή
Ένωση να συντελεστεί με συντεταγμένο τρόπο,
ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η
ασφάλεια εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας
αλλά και ένα χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για
τους
καταναλωτές,
είτε
πρόκειται
για
νοικοκυριά, είτε για επιχειρήσεις. Στην
κατεύθυνση αυτή ουσιαστική συνεισφορά
αναμένεται να έχει η ενεργοποίηση του
μοντέλου-στόχου της ΕΕ (Target Model).
Η δημιουργία ενιαίας αγοράς ενέργειας επιτρέπει
το έλλειμμα που μπορεί να προκύψει προσωρινά
σε μία χώρα, να αντισταθμίζεται από το
πλεόνασμα μιας άλλης, εξισορροπώντας τις
όποιες διακυμάνσεις προκαλεί στο σύστημα η
στοχαστικότητα των ΑΠΕ. Και βέβαια το μεγάλο
μέγεθος της αγοράς και ένταση του
ανταγωνισμού θα βοηθήσουν στη μείωση του
ενεργειακού κόστους. Βασικοί πυλώνας του νέου
πλαισίου είναι το Χρηματιστήριο Ενέργειας και η
σύζευξη
των
εθνικών
αγορών,
μέσω
διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες, αρχής
γενομένης με την Ιταλία και στη συνέχεια με τη
Βουλγαρία.
Παράλληλα προωθούνται διασυνδέσεις και στο
εσωτερικό της χώρας. Μετά από δεκαετίες
κωλυσιεργίας, υλοποιούμε τη διασύνδεση των
Κυκλάδων και της Κρήτης με πολλαπλά οφέλη:
εξασφαλίζεται η επάρκεια εφοδιασμού στα
νησιά, περιορίζεται το οικολογικό αποτύπωμα με
την κατάργηση ρυπογόνων μονάδων και
εξαλείφεται
ο
βασικότερος
παράγοντα

επιβάρυνσης των καταναλωτών από
τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας.
Επιπλέον,
τα
δίκτυα
που
αναπτύσσονται δεν αφορούν μόνο
στην ηλεκτρική ενέργεια αλλά και στο
φυσικό αέριο. Η κατασκευή των
αγωγών ΤΑΡ, IGB και EastMed
μεταβάλλουν
την
Ελλάδα,
σε
ενεργειακή
πύλη
της
ΕΕ,
αναβαθμίζοντας τη γεωστρατηγική της θέση.
Ταυτόχρονα, υλοποιούνται έργα σε πλήθος
άλλων υποδομών, όπως νέοι υποσταθμοί
υψηλής τάσης, πιλοτική εγκατάσταση «έξυπνων
μετρητών», δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας κ.α.
Πέραν
των
επενδύσεων
αυτών,
που
προωθούνται με πρωτοβουλία του δημοσίου,
εξαιρετικά υψηλές αναμένονται και οι επενδύσεις
του ιδιωτικού τομέα στην ενέργεια, τα επόμενα
χρόνια. Από την πλευρά μας διαμορφώσαμε ένα
νέο θεσμικό πλαίσιο για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ,
συμβατό με τους κοινοτικούς κανόνες. Ως
αποτέλεσμα, σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας
και ισχυρού ανταγωνισμού, ξεκινούν αρχές του
καλοκαιριού οι διαγωνισμοί, στο πλαίσιο των
οποίων αναμένεται την προσεχή τριετία να
προκηρυχθούν έργα ΑΠΕ ισχύος 2.600 MW, που
αφορούν σε επενδύσεις 2,5-3 δισ. ευρώ ενώ σε
ορίζοντα 5ετίας οι μεγάλες επενδύσεις στον
τομέα της ενέργειας εκτιμάται ότι θα
ξεπεράσουν τα 25 δισ. ευρώ.
Ξεχωριστή θέση στην κατεύθυνση αλλαγής του
ενεργειακού μείγματος κατέχουν οι πρακτικές
εξοικονόμησης ενέργειας. Πρόκειται για έναν
δύσκολο στόχο, για την επίτευξη του οποίου θα
πρέπει να κάνουμε άλματα. Στην κατεύθυνση
της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των
κατοικιών,
ανοίξαμε
το
πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ» με 55.000
ωφελούμενους πανελλαδικά και χρηματοδότηση
που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Επόμενο βήμα μας,
είναι η ενεργοποίηση προγράμματος για την
εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια, με
χρηματοδότηση ύψους 2 δισ. ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Προκύπτουν, κατά συνέπεια, πολλά και
σημαντικά πεδία επενδύσεων στον τομέα της
ενέργειας. Η υλοποίησή τους θα έχει
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην τόνωση της
οικονομίας και της απασχόλησης, στη κρίσιμη
περίοδο της ανάκαμψης, μετά την οριστική
έξοδο της Ελλάδας από την περίοδο των
Μνημονίων.
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Greece is Transforming its Economy
Elias Athanasiou
CEO, Enterprise Greece

Greece is transforming its
economy, turning from an
essentially closed economy to
an increasingly open economy
based on Foreign Direct
Investment
and
exports.
These two pillars – foreign
investments and exports –
hold the keys to Greece’s
economic recovery, and lately
momentum has been building
up.
After eight years of economic
crisis and a brutal recession, the outlook
for the Greek economy has improved. The
economy emerged from recession in 2017
and with growth expected to accelerate
further this year.
Foreign direct investment inflows are back
to pre-crisis levels of more than €3 billion –
while in real estate alone, more than 2,000
foreign individuals have now invested €1
billion in Greek property under the
country’s Golden Visa program. Greek
exports have been growing steadily, rising
more than 13% in 2017 to a total of €28.5
billion and the strong trend is continuing
into 2018, as per the first four month 2018
data indicate.
Several landmark investments -- ranging
from the ports to pipelines -- have been
made over the past few years, while major
projects are set to upgrade Greece’s
infrastructure, including along the Athens
Riviera. More than a dozen major hotel
projects have been announced in the past
18 months, and some €4 billion in
investments are expected in some 200
tourism-related projects.

privatize the country’s largest
marina in the nearby suburb
of Alimos.
Enterprise Greece is helping
all this take place. As the
national trade and investment
promotion agency of the
Greek state, our mandate is
twofold: to showcase Greece
as an investment destination,
and to promote Greek exports
abroad.
Later this month, for example, Enterprise
Greece will lead a Greek delegation to New
York to showcase Greek food and beverage
products at the 2018 Summer Fancy Food
Show—the most prestigious food fair in
North America and where Greece will be
the featured country this year. And
reflecting the emergence of the Greek
resort
and
hotel
sector
as
the
Mediterranean’s hottest investment market,
Athens – with the support of Enterprise
Greece – will host the 2018 Mediterranean
Resort & Hotel Real Estate Forum October
17-19.
The above include only a fraction of the
more than 100 events we organize on an
annual basis to promote Greece’s new
economic model, one that is based on
sustainable growth.

The development of the former Athens
airport, a mega-project that is estimated
will bring in more than €8 billion worth of
investment and create 50,000 new jobs, is
poised to move ahead. So too are plans to
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«Ανοίγουμε παράθυρο στον Οικουμενικό Ελληνισμό
Θεμελιώνουμε τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Κατερίνα Παναγοπούλου
Ειδική Σύμβουλος του Πρωθυπουργού
για θέματα Ελληνισμού της Διασποράς

Τίποτα, λιγότερο, από τη βιώσιμη
ανάπτυξη, δεν μπορεί να εξασφαλίσει
την Εθνική μας ανασυγκρότηση. Γιατί,
μόνο, η ανάπτυξη, που έχει διάρκεια
και βάθος, η ανάπτυξη, που βασίζεται
στην υγιή επιχειρηματικότητα και στη
διεθνή
ανταγωνιστικότητα
της
οικονομίας μας, μπορεί να εγγυηθεί την
κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή.
Σε αντίθεση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, η
ευκαιριακή ανάπτυξη, που στοχεύει στο εύκολο
κέρδος, ευνοεί τη συσσώρευση πλούτου και
διαιωνίζει τις ανισότητες. Η χώρα μας, όμως, έχει
ζωτική
ανάγκη
την
ανάπτυξη,
που
θα
αποκαταστήσει τον ιστό της κοινωνία μας, θα
εξασφαλίσει το δικαίωμα της πρόσβασης στις
ευκαιρίες, που προσφέρει η εποχή μας, θα σηκώσει
στα πόδια της τη γονατισμένη μεσαία τάξη και θα
προασπίσει, εν τέλει, τη Δημοκρατία.
Η ανάπτυξη, δεν είναι, μόνο, οικονομική Αξία και
μέγεθος. Είναι πρωτίστως, κοινωνική Υπεραξία.
Για την Ελλάδα μας, η επιστροφή των νέων της
στον τόπο τους, η ανάσχεση της δημογραφικής
κρίσης, η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας, στη
μέση
ελληνική
οικογένεια,
η
προσφορά
αποτελεσματικών κοινωνικών υπηρεσιών και η
αποκατάσταση στοιχειώδους αισιοδοξίας για το
μέλλον, δεν είναι αφηρημένες έννοιες, είναι
υπαρξιακοί Εθνικοί στόχοι.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχω, πολλές φορές,
τονίσει, ότι ανάπτυξη, χωρίς, κοινωνικό κεφάλαιο,
δεν νοείται. Η ανάπτυξη χρειάζεται την κοινωνία
και η κοινωνία χρειάζεται, ως οξυγόνο, την
ανάπτυξη.
Για να μεταβούμε, όμως, στην εποχή της βιώσιμης
ανάπτυξης, σε αντιδιαστολή, με την εποχή της
ανακυκλωμένης λιτότητας, που βιώνει η ελληνική
κοινωνία, χρειαζόμαστε, πάνω από όλα, να
στρέψουμε και να εμπνεύσουμε την ενέργεια του
Έθνους μας προς τον κόσμο. Χρειαζόμαστε την
εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του ελληνικού
επιχειρείν. Η τόνωση της εσωτερικής κατανάλωσης,
δεν αρκεί, όπως δεν αρκούν, από μόνες τους, οι
ξένες επενδύσεις. Θέλουμε και δικαιούμαστε ένα
εθνικό όραμα, για τη θέση και την προοπτική της
Πατρίδας μας στην παγκόσμια οικονομία και
κοινωνία. Ένα όραμα, που θα διαφοροποιήσει το
Εθνικό μας προϊόν και θα κινητοποίησει τις
αστείρευτες δημιουργικές πηγές του Έθνους μας.
Τα θεμέλια του οράματος αυτού, βρίσκονται στην
πραγματικότητα που μας διαφοροποιεί από άλλα
έθνη, στην πραγματικότητα που προσδίδει
υπεραξία στο Εθνικό μας προϊόν. Είμαστε ένα

οικουμενικό Έθνος. Ένα Έθνος, που
απλωνόταν και απλώνεται, σε κάθε
γωνιά της γης. Ένα Έθνος, που έχει
αποδείξει,
ότι
προκόβει,
πάντα,
χτίζοντας γέφυρες.
Στις αρχές του 21ου αιώνα, σε ένα
κόσμο, που είναι, πάνω από όλα,
ρευστός και άκρως, ανταγωνιστικός, η
ύπαρξη, η ανάπτυξη και η ευημερία του
Οικουμενικού Ελληνισμού, αποτελεί,
ίσως, το πιο σταθερό σημείο που διαθέτουμε, για
να χτίσουμε τη νέα Εθνική μας αφήγηση. Για να
κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας την Ελλάδα της
εξωστρέφειας και της προόδου.
Απαραίτητη,
όμως,
προϋπόθεση,
για
να
αξιοποιήσουμε
το
κεφάλαιο
που
λέγεται
Οικουμενικός Ελληνισμός, είναι, να πάψουμε,
επιτέλους, να αντιλαμβανόμαστε τους Έλληνες της
Διασποράς, ως ένα "ταμείο", που θα έρθει για να
μας σώσει από τις χρόνιες παθογένειες της
πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής.
Όσο και εάν λατρεύουν τον τόπο καταγωγής τους
οι Έλληνες της Διασποράς χρειάζονται και αυτοί, με
τη σειρά τους, ένα όραμα, μία νέα Εθνική
αφήγηση, μία κατεύθυνση για να συμμετάσχουν,
ενεργά,
στη
διαδικασία
της
Εθνικής
ανασυγκρότησης.
Πάνω από όλα, χρειάζεται να αποδείξουμε, ότι
είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε, για να
κατακτήσουμε, ως έθνος, τις προκλήσεις της
παγκόσμιας εποχής.
Είναι προφανές, τι μπορεί να μας προσφέρει ο
Οικουμενικός Ελληνισμός, στην πορεία, προς την
βιώσιμη ανάπτυξη. Προνομιακές προσβάσεις, σε
διεθνή
επενδυτικά
κεφάλαια,
πολύτιμη
τεχνογνωσία για την ανάπτυξη της νέας ελληνικής
επιχειρηματικότητας, ανάδειξη των ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, προβολή
του τουριστικού μας προϊόντος, συμμετοχή της
ελληνικής καινοτομίας σε διεθνή έργα και βέβαια,
υποστήριξη των Εθνικών μας συμφερόντων και
στόχων, εν γένει.
Στα πλαίσια, αυτής, της αναγκαίας Εθνικής
προσπάθειας, κλήθηκα από τον Πρωθυπουργό, να
συμβάλλω, με όλες μου τις δυνάμεις, ως άμισθη,
ειδική Σύμβουλός του, στη μεγάλη υπόθεση της
δυναμικής επανασύνδεσης του Ελληνισμού εντός
και εκτός συνόρων.
Αποδέχθηκα, με τιμή, να γίνω μέρος ενός βιώσιμου
Εθνικού σχεδίου ανάδειξης της ισχύος του
Οικουμενικού Ελληνισμού και να συντελέσω, από
κοινού, με τους Θεσμούς της Πατρίδας μας, στην
ουσιαστική αξιοποίηση του Ελληνισμού της
Διασποράς.
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Ελληνικά Start Ups
Χαρούλα Απαλαγάκη
Καθηγήτρια
Γενική Γραμματέας Ελληνικής ΄Ενωσης Τραπεζών

Η Ελληνική κοινωνία και
οικονομία
κατέγραψε
σημαντικές απώλειες, κατά τη
διάρκεια της δημοσιονομικής
κρίσης των τελευταίων ετών.
Μεταξύ των άλλων έχασε και
τους καρπούς μίας σημαντικής
επένδυσης των προηγούμενων
δεκαετιών. Την επένδυση στην
εκπαίδευση
και
δη
την
ανώτατη.
Νέοι
άνθρωποι,
απόφοιτοι
πανεπιστημιακών
σχολών αναζήτησαν, εκτός των ελληνικών
συνόρων, μία αξιοπρεπή θέση εργασίας,
κυρίως σε όρους αμοιβής και συνθηκών
εργασίας. Η απώλεια είναι τεράστια. Θα
απαιτηθούν πολλά χρόνια για την
παλινόστηση
του
εκπαιδευμένου
ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, καθώς,
παρά
την
κρίση
η
εκπαιδευτική
δραστηριότητα συνεχίζεται, με σημαντικό
αριθμό αποφοίτων, ίσως καταφέρουμε να
διατηρήσουμε ενεργό το ενδιαφέρον των
νέων ανθρώπων να μείνουν στη χώρα. Και
ένας τρόπος είναι να τους δώσουμε
προοπτική. Και συγκεκριμένα προοπτική
δημιουργίας. Η κρίση ίσως μας έκανε όλους
προσεκτικότερους για να μην πούμε
σοφότερους. Κατεβάσαμε τον πήχη στο
εύλογο και λογικό και διδαχθήκαμε ότι η
υπερβολή
συχνά
συνοδεύεται
από
επώδυνες συνέπειες. Αντιληφθήκαμε ότι η
εμμονή μας σε πρωτοβουλίες, που τελούν
υπό την προστασία του κράτους, δεν
προωθεί την παραγωγικότητα. Σιγά, σιγά
και μάλιστα μεσούσης της κρίσης, ιδίως στη
δεκαετία
του
2010,
άρχισαν
να
εμφανίζονται
οι λεγόμενες
νεοφυείς
επιχειρήσεις, οι διεθνώς γνωστές ως start
ups, που συνέβαλαν, σε άλλες χώρες
σημαντικά στην ανάπτυξη. Οι νεοφυείς
επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται
σε
πολλούς τομείς, αξιοποιούν την τεχνολογία,
λειτουργούν υποστηρικτικά σε σχέση με
άλλες επιχειρήσεις, κυρίως μεσαίες, ή
μεγάλες και καλύπτουν με φαντασία και
αποτελεσματικότητα κενά στις υποδομές
τους, ή ακόμη και στο στελεχιακό
δυναμικό. Παράλληλα, ακριβώς λόγω των

καινοτόμων
ιδεών
τους,
προσελκύουν το επενδυτικό
ενδιαφέρον και αποκτούν
κεφάλαια, και από άλλες
εναλλακτικές
πηγές,
ενώ
σταδιακά
αποκτούν
πρόσβαση
και
στον
παραδοσιακό
τραπεζικό
δανεισμό, ακριβώς επειδή οι
χρηματοδοτικές τους ανάγκες
είναι σχετικά περιορισμένες
και ο λεγόμενος πιστωτικός
κίνδυνος, που αναλαμβάνει η τράπεζα
διαχειρίσιμος. Είναι ενθαρρυντικό το
γεγονός ότι οι νεοφυείς αυτές επιχειρήσεις
καλύπτουν πολλούς τομείς καθημερινής
δραστηριότητας και συμπληρώνουν μικρά
προς το παρόν κενά των μεγάλων ιδιωτικών
υποδομών, αλλά θεωρώ ότι είναι πρόωρο
να κάνουμε μία αποτίμηση. Οι νεοφυείς
επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρήσουν
πάντα φρέσκες τις ιδές τους, γιατί αυτή
ακριβώς είναι η δύναμή τους. Το
καινούργιο. Το στοίχημά τους είναι να
αντέξουν στο χρόνο. Και αυτό προϋποθέτει
εξέλιξη,
προσαρμοστικότητα
και
εκπαίδευση, ίσως και αλλαγές στόχου.
Κατά την άποψή μου ένα ακόμη προσόν
των start ups είναι ότι ευνοούν τον υγιή
ανταγωνισμό. Η Ελλάδα έχει μία μικρή
οικονομία, ή έχει πολύ συγκεκριμένους
τομείς προσοδοφόρας δραστηριότητας,
όπως είναι η γεωργική παραγωγή και η
βαριά της βιομηχανία, ο τουρισμός. Αυτό
δεν είναι κατανάγκην αρνητικό. Κατά την
άποψή μου ανάπτυξη και παραγωγικότητα
δεν σημαίνει υποχρεωτικά κατασκευή
μεγάλων έργων. Σημαίνει να επιτελείς κάθε
μέρα με μεράκι, αφοσίωση και ανοικτούς
ορίζοντες αυτό που επέλεξες ή σου έτυχε
να κάνεις. Παραγωγικότητα σημαίνει ότι ο
καθένας μας πράττει το σωστό, χωρίς να
επηρεάζεται από το λάθος που γίνεται γύρω
του. Από την άποψη αυτή το εγχείρημα
των start ups είναι μία πράξη θάρρους και
πρωτοβουλίας και ίσως και ένα κέλευσμα
και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις να κάνουν
ένα νέο ξεκίνημα πιο υγιές και βιώσιμο.
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Όραμα και Ευθύνη για τον Ασθενή
Ο Όμιλος Novartis κατέχει ηγετική
θέση στον Ελληνικό Κλάδο
Φαρμακοβιομηχανίας. Με έμψυχο
δυναμικό
470
ατόμων,
δραστηριοποιείται στη χώρα εδώ
και 21 χρόνια έχοντας ως
αποστολή
να βοηθήσει τους
ανθρώπους να ζουν περισσότερο,
με καλύτερη ποιότητα ζωής.
Το ευρύ χαρτοφυλάκιο της
Novartis
περιλαμβάνει
περισσότερα από 52 προϊόντα με
ηγετική θέση σε θεραπευτικούς
τομείς, όπως τα Καρδιομεταβολικά
νοσήματα,
η Ανοσολογία, η
Δερματολογία και η Ηπατολογία, οι
Νευροεπιστήμες, οι παθήσεις του
Αναπνευστικού, η Οφθαλμολογία,
η Ογκολογία και η Aιματολογία.
Η εταιρεία αξιοποιεί στο έπακρο τη δύναμη της
καινοτομίας στην επιστήμη συμβάλλοντας στην
εξέλιξη της ιατρικής πρακτικής. Προσυπογράφοντας
το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην υγεία, προχωρά
σε
σημαντικές
επενδύσεις
στην
Έρευνα,
συνεργαζόμενη με την επιστημονική κοινότητα
πάντα
με
υψηλά
επίπεδα
ευθύνης
και
ακεραιότητας. Το 2017 η εταιρία, διεξήγαγε 93
κλινικές μελέτες και οι επενδύσεις για έρευνα και
ανάπτυξη ανήλθαν στα 7,6 εκατ. ευρώ.
Το κοινωνικό της αποτύπωμα είναι επίσης ιδιαίτερα
ισχυρό, καθώς το ίδιο έτος η Novartis διέθεσε σε
προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας 2 κατ.
Ευρώ.
Aξίζει να σημειωθεί ότι την τριετία 2013-2015 η
συνολική δημοσιονομική εισφορά της εταιρίας σε
επενδύσεις R&D, φόρους, μισθοδοσία, δωρεές και
κοινωνικά προγράμματα έχει ξεπεράσει τα 138
εκατ. ευρώ. Παράλληλα έχει επενδύσει πάνω από
80 εκατ. ευρώ σε συνεργασία με ελληνικές
φαρμακοβιομηχανίες.
(
στοιχεία
κοινωικού
απολογισμού 2013-2015)
Η Novartis, αποτελεί μια από τις εταιρείες εκείνες
που αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι η Εταιρική
Υπευθυνότητα
δεν
αποτελεί
αντικείμενο
αποσπασματικής
προσέγγισης,
αλλά
καίρια
παράμετρο
όλης
της
επιχειρησιακής
της
λειτουργίας.
Οι δύο βασικοί πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης στους
οποίους η εταιρεία τροχοδρομεί τις ενέργειες της
είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία και η
υπεύθυνη δραστηριότητα.
Οι δράσεις της εταιρείας στον τομέα της Εταιρικής
Υπευθυνότητας συνδέονται άμεσα με την κάλυψη
και διαχείριση των αναγκών και προσδοκιών των
ασθενών και των φροντιστών τους, των ενώσεων

ασθενών,
των
επαγγελματιών
υγείας,
της
ακαδημαϊκής
κοινότητας, των εργαζομένων μας,
των συνεργατών και προμηθευτών
μας, με στόχο την οικοδόμηση
σχέσης
εμπιστοσύνης
με
το
κοινωνικό σύνολο.
Ανταποκρινόμενη στα μηνύματα
που
εκπέμπει
το
εξωτερικό
περιβάλλον και με κύριο άξονα την
ασθενοκεντρική της προσέγγιση,
εστιάζει στον τομέα της πρόληψης,
υλοποιώντας σειρά ενεργειών όπως
εκστρατείες
ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
κοινού
για
σημαντικά νοσήματα και
τα
δικαιώματα των ασθενών καθώς
και προληπτικούς διαγνωστικούς
ελέγχους,
υπό
την
αιγίδα
κορυφαίων
επιστημονικών εταιρειών.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι «Μετρήσεις Ζωής»,
πρόγραμμα που προσέφερε περίπου 20.000
δωρεάν εξετάσεις σε πολίτες με δυσκολίες
πρόσβασης στο σύστημα υγείας και η εκστρατεία
«Δικαίωμα στην Υγεία». Η εταιρία βρίσκεται κοντά
στους ασθενείς, στηρίζοντας με συνέπεια
περισσότερες από 25 ενώσεις ασθενών, ειδικά
προγράμματα υποστήριξης για χρόνιες παθήσεις,
και διαθέτει σημαντικές ποσότητες φαρμάκων
δωρεάν. Σεβόμενη το περιβάλλον στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης πράττει για τον περιορισμό
του
ενεργειακού
αποτυπώματος
μέσω
προγραμμάτων ανακύκλωσης, μείωσης εκπομπής
αερίων του θερμοκηπίου και περιορισμού
κατανάλωσης φυσικών πόρων.
Η προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού
συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές της και γι’
αυτό προσφέρει κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου
ευκαιρίες στους εργαζόμενούς για έμπρακτη
κοινωνική συνεισφορά. Μάλιστα, μέσω της
Εταιρικής Πλατφόρμας Εθελοντισμού που έχει
αναπτύξει η Novartis σε παγκόσμιο επίπεδο,
παρέχεται η δυνατότητα εθελοντικής εργασίας στη
χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό.
Ξεχωριστή θέση για της εταιρεία στις δράσεις ΕΚΕ
κατέχει η «Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής
Προσφοράς», κατά τη διάρκεια της οποίας οι 500
περίπου εργαζόμενοι του ομίλου αφιερώνουν την
επέτειο ίδρυσης της εταιρείας σε συνανθρώπους
τους που έχουν ανάγκη φροντίδας.
Τέλος, στηρίζει έμπρακτα το φιλανθρωπικό έργο
ΜΚΟ, σωματείων και δομών, ενώ συμβάλλει στην
αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με
παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε ακριτικά
σχολεία που παρουσιάζουν έλλειμμα υποδομών.
www.novartis.gr
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Η MIRUM είναι μια διεθνής ιδιωτική εταιρία επενδύσεων και ανάπτυξης πολυτελών ακινήτων, η
οποία χαρακτηρίζεται ως «στρατηγικός επενδυτής» από την ελληνική κυβέρνηση. Η εταιρεία
Mirum είναι γνωστή για την 20ετή εμπειρία της στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.
Με κάθε νέο έργο, η Mirum
επιτυγχάνει την τελειότητα με
ανώτερη
ποιότητα,
σύγχρονη
υποδομή, άμεσα αναγνωρίσιμο
αρχιτεκτονικό στυλ, αποκλειστικό
σχεδιασμό
και
απίστευτες
λεπτομέρειες.
Ο βασικός στόχος της Mirum στην
Ελλάδα,
είναι να προσελκύσει,
μέσω του επενδυτικού σχεδίου
Elounda
Hills,
τουρισμό
πολυτελείας
με
παροχές
τουριστικών υποδομών υψηλής ποιότητας. Ο στόχος της ως άνω επένδυσης είναι η απόκτηση
σημαντικού μεριδίου της αγοράς του τουρισμού πολυτελείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
δεδομένης της σπουδαιότητας και υψηλής αξίας του έργου.
Το project της Mirum Hellas περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών, ξενοδοχειακών
μονάδων 5 αστέρων, μαρίνας, καταστημάτων, αθλητικών κέντρων και πάρκων αναψυχής στον
Άγιο Νικόλαο Κρήτης στην περιοχή της Ελούντας.
Το Mirum Elounda Villas ήταν το πρώτο έργο της Mirum στο νησί της Κρήτης, το λίκνο του
ευρωπαϊκού πολιτισμού, που βρίσκεται στην καρδιά της Μεσογείου.
Το project αυτό στοχεύει σε ένα νέο επίπεδο εξειδικευμένων πολυτελών κατοικιών στη Μεσόγειο
Θάλασσα. Με τις δέκα παραθαλάσσιες κατοικίες, με πισίνα, άμεση πρόσβαση σε ιδιωτική παραλία
και γραφικούς κήπους, αυτό το συγκρότημα προσφέρει ευτυχία, χαλάρωση και ηρεμία, μαζί με
υψηλό επίπεδο προσωπικής άνεσης και ασφάλειας, καθώς και άδεια διαμονής στην ΕΕ.
Τέλος, σε κάθε περίπτωση η Mirum, σε όλα τα project
που έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει, λαμβάνει υπόψη
τις εταιρικές περιβαλλοντικές πολιτικές, επιδιώκοντας
υψηλά πρότυπα στην εποχή της πράσινης οικονομίας
και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον, συμμετέχει σε φιλανθρωπικές δράσεις με
ύψιστο στόχο την κοινωνικοοικονομική ευημερία των
κοινοτήτων
και
των
περιφερειών,
όπου
δραστηριοποιείται.
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Ηγετική δύναµη στην ιχθυοτροφική βιοµηχανία
ΕΣΟ∆Α

300%

(σε εκατ. ευρώ)

ΑΥΞΗΣΗ

110

400%

ΚΕΡ∆Η

ΑΥΞΗΣΗ

προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA)

16

(σε εκατ. ευρώ)

3,8

85%

36,5

των πωλήσεων
προέρχονται
από εξαγωγές
2008

2017

2008

2017

Οι βασικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται

ΗΠΑ

Αγγλία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Γαλλία
Γερµανία
ΕΛΛΑ∆Α
Ισπανία
Πορτογαλία
Ιταλία
Τυνησία
Αλγερία

ΡΩΣΙΑ

ΚΙΝΑ
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ρουµανία
Τσεχία
Κροατία
Αλβανία
Σλοβακία
Πολωνία
Ελβετία
Σαουδική Αραβία
Μαρόκο

Μια ελληνική πολυεθνική επιχείρηση
µε εντυπωσιακό success story. Ένας επιτυχηµένος Όµιλος
καθετοποιηµένης παραγωγής: γόνου, εκτροφής, συσκευασίας,
µεταποίησης και διανοµής ψαριών. Με πρωτοποριακή τεχνογνωσία
στη γενετική επιλογή και την παραγωγή γόνου και ψαριού.

Η πιο κερδοφόρα
και οικονοµικά
υγιής επιχείρηση
του κλάδου

Με παραγωγή
100 εκ. ιχθυδίων και
φρέσκου ψαριού
άνω των 15.000 τόνων
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Επιβράβευση νεοεισαχθέντων σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ φοιτητών για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Ένα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο όχι μόνο υποστηρίζει
την τοπική κοινωνία σε Θριάσιο και Δυτ. Θεσσαλονίκη, αλλά εντάσσεται και
στο γενικότερο πλαίσιο των δράσεων για την υποστήριξη της Νέας Γενιάς, που
αποτελεί και έναν από τους κύριους άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας του
Ομίλου ΕΛΠΕ. Η δράση αυτή υλοποιείται εδώ και 10 χρόνια, με στόχο να
επιβραβεύει τις προσπάθειες της νέας γενιάς για αριστεία, κατάρτιση και
εξειδίκευση.
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Η ΕΥΔΑΠ δίπλα στον άνθρωπο και το περιβάλλον
Η ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην
Ελλάδα, εξυπηρετώντας περίπου το 40% του
πληθυσμού της χώρας, επιδιώκει να αποτελεί
πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τόσο στην
ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Μέσα από τη
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, πραγματοποιεί
σημαντικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και
συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των
ευρωπαϊκών και διεθνών στόχων για την προστασία
του περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων, την
ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας και την
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ΕΥΔΑΠ δίπλα στο Περιβάλλον
Η ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο του επενδυτικού της
προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τη συνεχή
βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό του δικτύου
ύδρευσης, εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των
διαρροών και συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην
εξοικονόμηση του νερού. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία
έχει
προχωρήσει
σε
επέκταση
των
έργων
διάθεσης αστικών λυμάτων
συμβάλλοντας έτσι στην
προστασία
του
περιβάλλοντος και του
θαλάσσιου
οικοσυστήματος,
χρησιμοποιώντας
τεχνολογίες
παγκόσμιας
καινοτομίας
που
επιτυγχάνουν τη μείωση
της
περιβαλλοντικής
όχλησης.
Συνεχίζοντας την ιδιαίτερη συμβολή της στη διεθνή
δράση για την προστασία του περιβάλλοντος, η
Εταιρεία
προβαίνει
σε
εκμετάλλευση
της
παραγόμενης υδροηλεκτρικής ενέργειας αλλά και
του βιοαερίου που παράγεται μέσω των
δραστηριοτήτων της, συντελώντας έτσι στην
εξοικονόμηση ενέργειας.
Με στόχο να εδραιώσει την εξοικονόμηση του
νερού ως τρόπο ζωής του κάθε πολίτη, η ΕΥΔΑΠ
έχει αναπτύξει δράσεις που στοχεύουν στη συνεχή
εκπαίδευση και επιμόρφωση των πολιτών σχετικά
με τη σημασία της ορθολογικής χρήσης του
αγαθού. Οι δράσεις εκπαίδευσης απευθύνονται σε
μαθητές κάθε ηλικίας, φοιτητές αλλά και σε
συλλόγους πολιτών.
Οι ανωτέρω δράσεις της ΕΥΔΑΠ, εκτός από την
επίτευξη
των
στόχων
προστασίας
του
περιβάλλοντος, συντελούν στη μείωση περιττού
κόστους δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην
Εταιρεία να προσφέρει στους Αθηναίους πολίτες
ένα από τα πιο οικονομικά και ανώτερα ποιοτικά
νερά της Ευρώπης.

Η ΕΥΔΑΠ δίπλα στην Κοινωνία
Από το 2016, η Εταιρεία εφαρμόζει το κοινωνικό
τιμολόγιο, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ειδική μέριμνα

υπάρχει επίσης και για τις πολύτεκνες οικογένειες
και
τους
ηλικιωμένους.
Στηρίζει,
επίσης,
οργανισμούς κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως είναι
τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. To 2017, η ΕΥΔΑΠ
αποφάσισε
την
πλήρη
διαγραφή
των
ληξιπρόθεσμων οφειλών για τους δικαιούχους του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία σε συνεργασία με τον
Φάρο Τυφλών Ελλάδος, προχώρησε σε έκδοση
λογαριασμών σε μορφή braille για τους πελάτες με
προβλήματα όρασης επιβεβαιώνοντας έτσι την
ισότιμη πρόσβαση των καταναλωτών στις
υπηρεσίες της.
Η υψηλή τεχνογνωσία των εργαζομένων της
ΕΥΔΑΠ αποτελεί πηγή προσφοράς στο κοινωνικό
σύνολο όποτε εκείνη κριθεί αναγκαία ανεξάρτητα
από το αν μία περιοχή ανήκει στη δικαιοδοσία της
Εταιρείας. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η
σημαντική συνεισφορά της Εταιρείας στη Μάνδρα
μετά την απρόσμενη φυσική καταστροφή την
οποία υπέστη. Η Εταιρεία μέσω αποστολής
υλικοτεχνικού εξοπλισμού
και
εξειδικευμένων
τεχνικών συνέβαλε στη
γρήγορη
αποκατάσταση
του δικτύου ύδρευσης
πραγματοποιώντας
παράλληλα
ελέγχους
δειγμάτων
νερού
της
περιοχής στα εργαστήριά
της, μέσω των οποίων
επιβεβαίωσε την ασφάλεια
της ποιότητας του νερού
προς πόση.
Η ΕΥΔΑΠ, συνεχίζοντας τις
κοινωνικές
της
δράσεις,
συμβάλλει
στην
ενθάρρυνση των νέων για συνεχή επιμόρφωση
αλλά και στην ομαλή προσαρμογή τους κατά το
μεταβατικό
στάδιο
από
την
τριτοβάθμια
εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Για να
πραγματοποιήσει αυτό το όραμα, η Εταιρεία
προσφέρει κάθε χρόνο πάνω από 300 θέσεις
πρακτικής για φοιτητές, δίνοντας τη δυνατότητα σε
ένα σημαντικό αριθμό νέων να αποκτήσουν
εργασιακή
εμπειρία
και
να
μπουν
πιο
ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Η ΕΥΔΑΠ δίπλα στον Πολιτισμό
Η ΕΥΔΑΠ με στόχο την προσφορά της στην
διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς έχει προχωρήσει στην συγκέντρωση,
καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του
Ιστορικού Αρχειακού Υλικού της, χρησιμοποιώντας
Διεθνή Πρότυπα τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης.
Το συγκεκριμένο υλικό είναι ανοιχτό στο ευρύ
κοινό μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω εκδηλώσεων
και εκθέσεων που πραγματοποιεί η ΕΥΔΑΠ. Με
αυτό το έργο η Εταιρεία στοχεύει να συμβάλλει
στην ανάδειξη και διάδοση της ιστορίας της αλλά
και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα
πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Απαραίτητη για την ανάπτυξη η διεθνοποίηση της Ελληνικής
Οικονομίας
Συμπληρώνονται περίπου 10 χρόνια μετά την
μοναδική σε ένταση κρίση της Ελληνικής
οικονομίας
και
παρά
τα
διαχρονικά
μακροοικονομικά, «λογιστικά μακροοικονομικά
επιτεύγματα»,
ελάχιστα
πράγματα
έχουν
υλοποιηθεί προς την ουσιαστική αλλαγή του
παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας
που
διαμορφώθηκε από την μεταπολίτευση και μετά και
μας οδήγησε σε πτώχευση.
Υπερβολικός δημόσιος τομέας, υψηλή φορολογία,
και χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
αναχρονιστική
και
ξεκομμένη
από
την
πραγματικότητα παιδεία σε όλες τις βαθμίδες,
χαμηλή διείσδυση στις τεχνολογίες της 4ης
βιομηχανικής επανάστασης (Digitalization, Robotits,
Artificial intelligence(AI), Internet of things(IoT)),
έντονο δημογραφικό πρόβλημα που δημιουργεί και
θα δημιουργήσει ακόμα χαμηλότερη ποιότητα ζωής
στους τωρινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους,
χαμηλή
ποιότητα
θεσμών,
ιδιαιτέρα
της
δικαιοσύνης και των ατομικών ελευθεριών και
εσωστρέφεια.
Όλα αυτά αποτυπώνονται στα αυξημένα Spreads
των 10 ετών κρατικών ομολόγων (Ελλάδα 4,48%
έναντι 1,20% της Βουλγαρίας, Λιθουανία 1,05%,
Σλοβενία 1,14%, Σλοβακία 0,77%),σε ένα
διαχρονικό έλλειμμα διεθνούς ανταγωνιστικότητας,
γεγονός που αντανακλάται στην πορεία των
εξαγωγών τόσο διαχρονικά όσο και στα χρόνια της
κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 1 την
περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, τόσο οι
χώρες που είχα ονομαστεί ως PIIGS λόγω των
χρόνιων διαχρονικών ανισορροπιών, όσο και η
Ευρωζώνη ως σύνολο άλλαξαν το παραγωγικό τους
μοντέλο, γεγονός που φαίνεται στην εντυπωσιακή
αύξηση των εξαγωγών που πέτυχαν , χωρίς την
αντίστοιχη μείωση των εισαγωγών τους (πίνακες 1
και 2). Αντίθετα η χώρα μας μείωσε εντυπωσιακά
τις εισαγωγές της, και αποκαταστάθηκε η
διαχρονική ισορροπία του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών, με τις εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών να αυξάνονται την περίοδο 2010-2016
σε τρέχουσες τιμές μόλις 6,1% έναντι 31,6% της
Ευρωζώνης.
Πίνακας 1

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε
τρέχουσες τιμές
Χώρα
Ποσοστιαία μεταβολή
2010-2016
Ευρωζώνη
31,62%
Ιρλανδία

84,51%

Ελλάδα

6,16%

Ισπανία

33,52%

Ιταλία

24,08%

Πορτογαλία

38,55%

Πίνακας 2

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε
τρέχουσες τιμές
Χώρα
Ποσοστιαία μεταβολή
2010-2016
Ευρωζώνη
22,93%
Ιρλανδία

77,44%

Ελλάδα

-21,94%

Ισπανία

15,85%

Ιταλία

1,80%

Πορτογαλία

7,29%

Πηγή: Datastream
Για μία μόνιμη και μη αναστρέψιμη πορεία προς την
ανάπτυξη
απαιτείται ολική αναδιάρθρωση του
υπάρχοντος παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας
από την κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων με
δανεικά (που ήταν ο «εύκολος εσωστρεφής και
αδρανής δρόμος») προς την επιχειρηματικότητα,
την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τις
εξαγωγές και την εξωστρέφεια.
Στα χρόνια της κρίσης έχουνε αλλάξει πολλά με
τεράστιο κοινωνικό κόστος. Ωστόσο δεν πρέπει να
συγκρινόμαστε με το κακό μας παρελθόν, αλλά με
έναν νέο κόσμο που αλλάζει και προσαρμόζεται
διαρκώς με μεγάλες ταχύτητες. Οι καθυστερήσεις
των τελευταίων ετών και οι συνεχείς αναβολές των
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων θα οδηγήσουν με
μεγάλη βεβαιότητα σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση
του πραγματικού βιοτικού επιπέδου της χώρας μας,
όχι μόνο σε σχέση με τις πρώην κουμμουνιστικές
χώρες, αλλά ακόμα και με χώρες της Αφρικής.
Παρ όλα αυτά, οι δυνατότητες της χώρας είναι
πραγματικά μεγάλες αρκεί να αξιοποιήσουμε
αποτελεσματικά τα γνωστά
συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα όπως η γεωστρατηγική θέση της
χώρας ,η ενέργεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία και τα
αγροτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Το άνοιγμα της χώρας μας στις ξένες άμεσες
επενδύσεις θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην μόνιμη
και αειφόρα ανάπτυξη διορθώνοντας τα κακώς
κείμενα του παρελθόντος.
Ας θυμηθούμε τα παραδείγματα του ΟΤΕ και του
ΟΛΠ μετά την αποκρατικοποίηση τους και το
αντίθετο παράδειγμα της ΔΕΗ.

Νικόλαος Φίλιππας
Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Πειραιά
Πρόεδρος & Ιδρυτής του Ινστιτούτου
Χρηματοοικονομικού Αναφαλβητισμού

Πηγή: Datastream
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Mission
The HOME Project is a non-profit organization
set up to address the needs of refugee and
child migrants, who arrive in Greece alone. We
move children from the streets, camps, police
stations, detention centers and bring them to

In ONE year

the safety of our HOMES. We provide them
with support, protection, education and social
integration services

11 HOMES

A holistic network of
services covering food,
shelter, material, psychosocial, medical, legal support
and education

Model
The model is three-fold:
a) HOMES which become healing
environments and platforms of inclusion,
skill building and employment

220
Children
Support, protection,

b) Job creation for the Greek and refugee
community
c) Adding value to the local economy by

education and social
integration services to
children that travel and
arrive in Greece all alone

renovating and renting vacant buildings
across Greece, lifting an economic burden
from the owners while engaging local

130 Jobs

communities

50% of our staff comprised
of refugees, and the other
half from Greek youth
suffering from 44% unemployment

Main Donors

Libra Group, IKEA Foundation, Shapiro Foundation

More than 50 partnerships

Organizations, Corporations, Private & Public Institutions collaborate under our umbrella: ACS
Athens, Municipality of Athens, Paidon National Children Hospital, V+O Group, Microsoft TechTalent, Building Bridges Film Festival, Hellenic American University, PwC, Greek America Foundation,
Greek Orthodox Metropolis of Chicago and many more

More than 100 volunteers

Students from all over the world volunteering in our HOMES, bridging the gap between privileged
and underprivileged youth

€450,000 in-kind donations

We have received clothes, toys, home products, food supplies, furnitures, kitchen devices, air-conditions and many more

Education & social integration
Storytelling

Giving children a voice through our media platforms and different forms of storytelling campaigns
Pindarou 32, Athens, 106 73
W: homeproject.org | E: info@homeproject.org | T: +30 216 809 9152
The HOME Project

@HomeProjectOrg

HomeProjectOrg

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 8th Capital Link CSR in Greece Forum 2018

Jimmy Αθανασόπουλος
Επικεφαλής Κοινωνικής Ευθύνης
Libra Group

Ο Jimmy Αθανασόπουλος έχει μετεκπαιδευτεί στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από το
Harvard Business School και εντάχθηκε στο Libra Group το 2012 ως Διευθυντής του Ελληνικού Βραβείου
Επιχειρηματικότητας, ένα πρόγραμμα επιβράβευσης για τις νέες ελληνικές επιχειρήσεις, που
χρηματοδοτείται και διοικείται από τον Όμιλο Libra. Μετά από το MBA του στο Northeastern Illinois
University, ο Jimmy ξεκίνησε την καριέρα του στο Σικάγο ως σύμβουλος χρηματοπιστωτικών και
επενδυτικών υπηρεσιών σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Αργότερα ανέλαβε
διευθυντικούς ρόλους σε πολυεθνικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των DNV, Tyco Healthcare και
TetraPak, πριν από την είσοδό του στη ναυτιλιακή διαχείριση, ως Οικονομικός Ελεγκτής στην FreeSeas
Inc. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην G. Bros Maritime S.A., όπου ήταν υπεύθυνος για την υποβολή
χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ως Επικεφαλής της Κοινωνικής Ευθύνης για το
Libra Group, ο Jimmy παρέχει στρατηγική εποπτεία των παγκόσμιων προγραμμάτων ευθύνης και
εκπαίδευσης του ομίλου.

Κρις Αίσωπος
Διευθύνων Σύμβουλος
Alpha Trust

Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Trust & Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών
Επενδύσεων και Περιουσίας. BSc Economics (London School of Economics), MSc Economics (Birbeck
College), MSc Shipping Trade & Finance (Cass Business School). Επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι
ετών στη διαχείριση κεφαλαίων. Πριν την Alpha Trust εργαζόταν στην Eurobank ως Διευθυντής
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτών Επενδυτών.

Δρ. Τάσος Αναστασάτος
Επικεφαλής Οικονομολόγος
Όμιλος Eurobank
&
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος είναι Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου της Eurobank, Πρόεδρος του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Ερευνητικός Συνεργάτης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο του
Warwick, Μεταπτυχιακού (M.Sc., Warwick) στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά και Πτυχίου του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας και Πρόεδρος του
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) - εκπρόσωπος της Ελλάδας στο EuroWorking
Group-, Επισκέπτης Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομολόγος της Τράπεζας της
Ελλάδος και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Loughborough. Ο Δρ. Αναστασάτος έχει δημοσιεύσει
εκτενώς σε τραπεζικές επιθεωρήσεις και ακαδημαϊκά περιοδικά στους τομείς των νομισματικών
οικονομικών, χρηματοοικονομικών
και ζητημάτων της ελληνικής οικονομίας. Είναι από κοινού
συγγραφέας τριών βιβλίων.
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Γεώργιος Ανδριώτης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΔΕΗ ΑΕ

Ο κος Ανδριώτης είναι Πολιτικός Μηχανικός, συνταξιούχος της ΔΕΗ, με εμπειρία 45 ετών (1970-2015) σε
μελέτες όλων των σταδίων, επιβλέψεις, διαχείριση συμβάσεων κατασκευής και διοίκηση υλοποίησης
μεγάλων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού
για την υλοποίηση μεγάλων υδραυλικών τεχνικών έργων. Επίσης 6ετής (1986-1992) εμπειρία ελέγχου
των λειτουργιών διοίκησης της ΔΕΗ, ως εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης
Κοινωνικού Ελέγχου της ΔΕΗ. Μέλος της μόνιμης επιτροπής ενέργειας του ΤΕΕ (2008-2011) και
εκπρόσωπος ΤΕΕ σε επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών διαγωνισμών μεγάλων έργων της ΔΕΗ.
Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων.
Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1944. Σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ 1962-1967, δίπλωμα
Πολιτικού Μηχανικού. Ελεύθερο Επάγγελμα στην Αθήνα 1970-1974, ειδίκευση σε μελέτες υδραυλικών
έργων. Απασχόληση στη ΔΕΗ 1974-1997, σε μελέτες και κατασκευές υδροηλεκτρικών έργων. Ενδεικτικά
αναφέρονται η συμβατική παρακολούθηση της κατασκευής του ΥΗΕ Ασωμάτων, η μελέτες του ΥΗΕ
Γκιώνας κ.α. Ως προϊστάμενος του Τομέα Μικρών ΥΗΕ 1990-1997, συντονισμός και έλεγχος των μελετών
δημοπράτησης έως και εφαρμογής των ΥΗΕ Μακροχωρίου και Γλαύκου, των προμελετών των ΥΗΕ
Ελεούσας, Γιτάνης, Βορεινού, Υβριδικού έργου Ικαρίας κ.α.
Σύμβουλος Μηχανικός σε μικρά υδροηλεκτρικά και μεγάλα υδραυλικά έργα 1998-2015. Ενδεικτικά
αναφέρονται ο ρόλος του γενικού συντονιστή υπηρεσιών συμβούλου στα έργα «κατασκευή σήραγγας
εκτροπής Αχελώου-Θεσσαλίας», «ολοκλήρωση και κατάκλυση φράγματος Σμοκόβου», «ύδρευση Πάτρας
από τους ποταμούς Πείρο-Παραπείρο» κ.α.
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ (2015-σήμερα).

Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Όμιλος Ιατρικού Αθήνων

Ο Βασίλης Αποστολόπουλος είναι αριστούχος πτυχιούχος του LSE (ΒSc Management), κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και
Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Δρ. Αποστολόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών που αποτελεί την
ηγετική επιχείρηση του κλάδου υγείας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου Γ. Αποστολόπουλου, στον οποίο ο Βασίλης Αποστολόπουλος είναι
Διευθύνων Σύμβουλος, εκτείνονται πέραν από την υγεία στις ασφάλειες, το real-estate και το εμπόριο.
Ο Δρ. Αποστολόπουλος είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών και μέλος στο Γενικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στο Ελληνικό Συμβούλιο Ιατρικού Τουρισμού
και στο επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Κατάρ.
Είναι μέλος του Advisory Board του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE και του διεθνούς
επιχειρηματικού κέντρου και management του Πανεπιστημίου Cambridge (CIBAM).
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Δημήτρης Βαλαχής
CEO
Andromeda Group

Ο Δημήτρης Βαλαχής γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Βόλου. Έχει σπουδάσει Χημικός Μηχανικός στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1987 στην Henkel Ecolab στο
Τμήμα Πωλήσεων του Ομίλου, όπου παρέμεινε για 15 χρόνια κατέχοντας διάφορες διευθυντικές θέσεις.
Το 2002 διετέλεσε Managing Director για Ελλάδα και Κύπρο.
Στη συνέχεια, εργάσθηκε στη Frigoglass (ηγέτης παγκοσμίου επιπέδου σε Ice-cold Merchandisers),
αρχικά ως Regional Operations Director και έπειτα ως Cool Operations Director διευθύνοντας εργοστάσια
και γραφεία πωλήσεων παγκοσμίως. Στην τελευταία του θέση στη Frigoglass, ολοκλήρωσε επιτυχώς την
κατασκευή και ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου της ICM στην Κίνα, μεταβιβάζοντας τον
έλεγχο της επιχείρησης σε τοπική διοίκηση.
Από το 2008, κατέχει τη θέση του CEO στον Όμιλο Ανδρομέδα, τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο όμιλο
εταιριών στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, με δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη – εταιρία του Amerra
Capital Management.
Από το 2012 έως το 2016, διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών. Από το
2016 είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ).
Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο.

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
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.
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Θάνος Γεραμάνης
Partner & Country Manager Greece
blueground

O Θάνος Γεραμάνης είναι ένα στέλεχος υψηλών επιδόσεων και στρατηγικός ηγέτης με περισσότερα από
15 χρόνια ιστορικό επιτεύξεων στην ανάπτυξη μεριδίου αγοράς και κερδοφορίας σε δυναμικά
περιβάλλοντα και εξειδίκευση στη δημιουργία επιχειρήσεων από την αρχή. Επίσης, έχει ιστορικό
επιτυχίας στην πρόβλεψη πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φορείς
τηλεπικοινωνιών, εμπορικές επιχειρήσεις και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Είναι ένας επαγγελματίας
προσανατολισμένος στην καινοτομία με επιχειρηματική οξύνεια, ο οποίος έχει την ικανότητα να
διαχειρίζεται επιτυχώς περίπλοκες καταστάσεις Εσόδων & Εξόδων, καθώς διασφαλίζει ένα
πελατοκεντρικό χαρακτήρα και μία οικονομικά αποδοτική διαδικασία.

Γιάννης Γεωργιάδης
Marketing Manager
Yoleni’s

Ο Γιάννης Γεωργιάδης έχει σπουδές στο Μarketing (Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης), είναι Marketing
Manager της Υoleni’s και ανήκει στην ιδρυτική ομάδα αυτής. Αποτελεί μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου - GR.E.C.A. (Greek – Ecommerce – Associaton).
Συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό του marketing plan και την εφαρμογή αυτού. Αλλά και οτιδήποτε
αφορά την προβολή, επικοινωνία, προώθηση, για όλα τα κανάλια της Υoleni’s (omnichannel).

Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου
General Partner
Velocity.Partners Venture Capital

Ο Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου είναι ένας τριαντάχρονος επιχειρηματίας στον κλάδο τεχνολογίας και
επενδυτής. Είναι Συνιδρυτής και Γενικός Συνεργάτης στο Velocity.Partners, ένα Venture Capital που
ασχολείται με εταιρείες που βρίσκονται σε φάση pre-seed και seed, στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Είναι ευρύτερα γνωστός ως ιδρυτής και συντονιστής του TEDxAthens, της πλατφόρμας με το
μεγαλύτερο αντίκτυπο για ιδέες, διάλογο και συζήτηση στην Ελλάδα. Πριν το ρόλο του στο
Velocity.Partners, ο Δημήτρης συνίδρυσε το Found.ation (ηγέτης επιταχυντής επιχειρήσεων και hub
καινοτομίας στα Βαλκάνια), το TechTalent School (ένα σχολείο για κώδικα) και το TechTalent Pool (ένα
recruiting SaaS για developers).
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Κωνσταντίνος Δέδες
Νομικός Σύμβουλος
Mirum

Ο Κωνσταντίνος Δέδες γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971 και είναι Δικηγόρος Αθηνών. Είναι Νομικός
Σύμβουλος της εταιρείας Mirum Hellas SA και Επίτιμος Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχει μεγάλη εμπειρία στην επιχειρηματική και επενδυτική νομοθεσία στην
ελληνική και τη διεθνή δικαιοδοσία. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και
Διεθνών Σχέσεων, μέλος του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, αντιπρόεδρος του
Ελληνοκαζαχικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και ιδρυτικό μέλος του Ευρασιατικού Επιχειρηματικού
Συμβουλίου. Έχει διατελέσει ανώτερος νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σύμβουλος στην Επιτροπή Εμπορίου και
Ανάπτυξης και στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Ελληνικής
Δημοκρατίας.
Ο κ. Δέδες είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και κάτοχος δύο
μεταπτυχιακών τίτλων στο Αστικό δίκαιο από το πανεπιστήμιο Macerata της Ιταλίας. Έχει επίσης
σπουδάσει δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο Urbino της Ιταλίας.

Νεκτάριος Δεμενόπουλος
Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων,
Εξυπηρέτησης Μετόχων
& Εταιρικών Ανακοινώσεων
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Ο Νεκτάριος Δεμενόπουλος έχει σπουδάσει Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.
Από το 2006 εργάζεται στην ΟΛΠ Α.Ε. Μέχρι το 2011 εργάστηκε στο Τμήμα Λογιστηρίου με αντικείμενο
την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Το 2011 ανέλαβε τη θέση του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων
και Εταιρικών Ανακοινώσεων και στις αρχές του 2017 ορίστηκε Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος
Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων και έχει πλέον την ευθύνη για
της επικοινωνία της Εταιρείας τόσο με τα μέσα ενημέρωσης όσο και με τους ενδιαφερόμενους
επενδυτές.

Πέτρος Δούκας
Πρόεδρος, Capital Partners S.A.
Πρώην Υφυπουργός Οικονομικών
&
Υφυπουργός Εξωτερικών
Γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα. Είναι γιος του Πτέραρχου Γεωργίου Δούκα, που διακρίθηκε ως διοικητής
της περίφημης μοίρας καταδιωκτικών 335 «Σπιτφάιαρ» στη Β. Αφρική, και μετέπειτα Αρχηγού της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Είναι διδάκτωρ των Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (New York University).
Σπούδασε Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο George Washington (Bachelor of Arts),
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο Columbia (ΜΒΑ) και Οικονομικά στο
New
York
University
(Master
of
Arts
in
Economics
και
Ρh.D).
Από το 1979 έως το 1985 εργάστηκε στη Citibank στη Νέα Υόρκη ως Economist και Currency Analyst,
ως Foreign Exchange Exposure Management Advisor, ως Foreign Exchange Dealer και ως Money Market
Dealer.
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Το 1986 ανέλαβε Investment Banking Country Head (Γενικός Διευθυντής) και Country Treasurer της
Citibank για την Ελλάδα και το 1990 ανέλαβε Country Head και των τομέων Institutional και Corporate
Banking.
Από τον Αύγουστο του 1992 έως τον Οκτώβρη του 1993 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών στην
κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, το Δημόσιο Χρέος και τη Δημόσια
Περιουσία.
Το 1994 επέστρεψε στη Citibank και το 1996 ίδρυσε την εταιρία Capital Partners Α.Ε. η οποία ασχολείται
κυρίως με στρατηγικές συμμαχίες και με αγοραπωλησίες και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.
Το Μάρτιο του 2004 εξελέγη Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής και ορίστηκε Υφυπουργός Οικονομίας
και Οικονομικών με αρμοδιότητες τις εργασίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως την
κατάρτιση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, το Δημόσιο Χρέος, τον
Οργανισμό Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους, την Κίνηση Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών, τη
Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών, τον Χρηματοδοτικό Προγραμματισμό και την Διαχείριση των
Κρατικών Διαθεσίμων, τις Πληρωμές Μισθών και Συντάξεων, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, τις
Δημοσιονομικές Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικών Ελέγχων στα
Υπουργεία, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Ν.Π.Δ.Δ., τη Δημόσια Περιουσία, την Κτηματική
Εταιρία του Δημοσίου, τα Εθνικά Κληροδοτήματα, τον Ο.Δ.Δ.Υ, το Μετοχικό Ταμείο των Πολιτικών
Υπαλλήλων
κ.α.
Τον Σεπτέμβριο του 2007 επανεξελέγη στην Περιφέρεια Αττικής και ορίστηκε Υφυπουργός Εξωτερικών
με αρμοδιότητα την Οικονομική Διπλωματία της χώρας.
Έχει διατελέσει:
• Πρόεδρος του Δ.Σ. της Netmed N.V. (Όμιλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης Nova, Filmnet,
Supersport)
• Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ericsson Hellas Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΓΕΤ Ηρακλής
• Πρόεδρος του Δ.Σ. της Capital Partners Α.Ε.
• Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. (Co-Chairman of the Board of Directors) της Pepsico-Ivi
Hellas
• Οικονομικός Σύμβουλος της EFG-Eurobank-Ergasias Bank, της Village Roadshow Hellas, της
Merrill Lynch International (Λονδίνο) και της Sanwa Bank (Λονδίνο).
Είναι Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.), Πρόεδρος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Γκολφ, Μέλος του Δ.Σ. (Έφορος) του Anatolia College, Μέλος του Δ.Σ. και της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», Μέλος
του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Βασίλης Θεοφανόπουλος
Εταίρος
Pillarstone

Συμμετέχει στην Pillarstone από τον Ιανουάριο 2017 έχοντας πάνω από 20 χρόνια εμπειριας στην
επενδυτική τραπεζική και στο Corporate Finance καθώς και προϋπηρεσία σε ρόλους CFO και μέλους
διοικητικών συμβουλίων. Έχει παρέχει επενδυτικές και χρηματοοικονομικές συμβουλές σε πάνω από 40
συναλλαγές με συνολική αξία πάνω από €20 δίς. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Deloitte όπου
εργάσθηκε ως Senior Manager στο Τμήμα Corporate Finance σε έργα εξαγορών, συγχωνεύσεων και
επενδύσεων. Στην συνέχεια εργάσθηκε στο τμήμα Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων του
πανευρωπαϊκού τομέα επενδυτικής τραπεζικής της JPMorgan στο Λονδίνο. Έχει επίσης εργασθεί ως
διευθυντής Στρατηγικής, Εξαγορών και Εταιρικής Ανάπτυξης του Ομίλου Νηρέα και Οικονομικός
Διευθυντής (CFO) της Iason Hellenic Shipping. Έχει συμμετάσχει στο ΔΣ της Νορβηγικής εισηγμένης
εταιρείας Marine Farms ASA καθώς και της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Μεγάλης Βρετανίας. Υπηρέτησε
ώς Έφεδρος Αξιωματικός στον Ελληνικό Στρατό και διαθέτει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο
Πειραιά και MBA with Distinction από το London Business School όπου σπούδασε με υποτροφία από το
LBS Private Equity Club.
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Τάσος Ιωσηφίδης
Επικεφαλής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου
και Υποστήριξης Συναλλαγών
EY Ελλάδος

Ο Τάσος Ιωσηφίδης είναι εταίρος στην ΕΥ από το 2005 & Επικεφαλής του τμήματος
Χρηματοοικονομικών συμβούλων. Επίσης ηγείται των υπηρεσιών Αποτίμησης, Επιχειρηματικών
Σχεδιασμού & Οικονομικών αναλύσεων για την ΕΥ Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει πάνω από
23 έτη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου σε διάφορους κλάδους και έχει
ηγηθεί πολύ σημαντικών έργων και εταιρικών συναλλαγών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης
συμπεριλαμβανομένων Αποτιμήσεων, εξαγορών & συγχωνεύσεων, αγοροπωλησιών και αναδιάρθρωσης
χαρτοφυλακίου δανείων και επιχειρηματικού σχεδιασμού.
Ο κος Ιωσηφίδης έχει επίσης διατελέσει σύμβουλος οργανισμών και συνδέσμων που στηρίζουν την
επιχειρηματικότητα, όπως το ΣΕΒ σε θέματα που αφορούν στις ΜμΕ, την Endeavor, υποστηρίζοντας
συμβουλευτικά νέες δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, και την Διανέωση.
Είναι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΑ, κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού από Πανεπιστήμιο
Πατρών, και MBA από το University of Stirling, του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης έχει λάβει εξειδικευμένη
επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα Εταιρικής στρατηγικής στο Harvard Business School, Εταιρικής
Χρηματοοικονομικής από Insead, Paris και εξαγορών & συγχωνεύσεων στο Andersen Training Center,
Chicago.

Greta Kamaterou
Director for North America & Canada
Greek National Tourism Organization

Grigoria Kamaterou, Director North America at Greek National Tourism Organization
Grigoria Kamaterou is the Director of GNTO America and Canada since 2013. As a dynamic and
motivated professional, Ms. Kamaterou is in charge of proposing and implementing strategic tourism
plans for the promotion of Greece as a travel destination to the American and Canadian markets.
A graduate of the National and Kapodistrian University of Greece, an MBA holder of the Economics and
Business Athens University, and a graduate of Columbia Business School on Digital Strategies for
Business, skilled in Negotiation, Budgeting, Business Planning, Marketing, PR, Human Resources and
Advertising, Ms. Kamaterou has brought remarkable results for Greece. When she was appointed at her
current position, the travelers from US and Canada were -45%. Since then and for four consecutive
years, the marketing plans implemented under her supervision resulted in a double-digit growth
increase in incoming travelers from USA and Canada.

Georgios Kaminis
Mayor of Athens, Greece

Georgios Kaminis was elected Mayor of Athens in November 2010 and re-elected for a second term in
May 2014.
Prior to his election as Mayor of Athens, Mr. Kaminis served as Deputy Ombudsman for Human Rights
from 1998 to May 2003. In 2003, he was unanimously elected Greek Ombudsman by the Greek
Parliament, and re-elected for a second term in 2007. In August 2010, Mr. Kaminis resigned from this
position in order to stand as an independent mayoral candidate for the City of Athens.
Mr. Kaminis is an Assistant Professor of constitutional law at the University of Athens, Faculty of Law
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and a member of the scientific staff in the Department of Parliamentary Studies and Research of the
Greek Parliament. In 2016 he was the winner of the World Mayor Commendation for services to
refugees.
He studied law at the University of Athens and holds a doctoral degree (Doctorat d’Etat) from the
University of Paris I. He was born in New York City and has also lived in Osaka, Paris, Madrid and
Heidelberg. In addition to his native Greek language, he speaks fluently English, French, Spanish and
German.
Mr. Kaminis is married and has two children.

Τάκης Κανελλόπουλος
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Όμιλος Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Από το 1995 εργάζεται στον Όμιλο Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ όπου είναι Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών στο ΧΑ και της εταιρίας GRIVALIA AE.
Είναι κάτοχος Β.Α. στα Οικονομικά από το Brown University και Μ.Β.Α. από το New York University
(Stern) των Η.Π.Α.
Μιλάει άπταισα την αγγλική και την γαλλική γλώσσα. Ασχολείται με τα σπόρ (μπάσκετ, βόλλευ,
ποδόσφαιρο) και ήταν μέλος της επίλεκτης ομάδας All-Ivy League (βολλευ) στις Η.Π.Α.
Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

Νόνη Καραγιάννη
Γενική Διευθύντρια
Αθήνα 9.84

Η Νόνη Καραγιάννη είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Παρακολούθησε πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών πολιτικής επικοινωνίας στη Σορβόννη (Paris Ι). Ξεκίνησε τη δημοσιογραφία το
1987 από την εφημερίδα « Το Βήμα ». Τον Φεβρουάριο του 1988 μετακινείται στην εφημερίδα
«Ελεύθερος Τύπος», όπου και εργάστηκε ως το 2006. Το 2006 αναλαμβάνει την αρχισυνταξία του
πολιτικού ρεπορτάζ για την τηλεόραση του « ALPHA ». Εργάστηκε στη Δημόσια Τηλεόραση ως πολιτική
συντάκτρια από το 1993 έως το 1997. Στον Αθήνα 9.84, εργάζεται από το 1998 , αρχικά ως πολιτική
συντάκτρια και μετέπειτα ως ραδιοφωνική παραγωγός. Από το 2011 έως και σήμερα, παρουσιάζει στον
Αθήνα 9.84 την καθημερινή εκπομπή πολιτικής επικαιρότητας «Αθήνα σήμερα».
Από τον Οκτώβριο του 2014, ανέλαβε τη γενική διεύθυνση του Ιστορικού Ραδιοφώνου του Δήμου της
Αθήνας. Είναι παντρεμένη και έχει ένα γιο.

Ιάκωβος Καργαρώτος
Αντιπρόεδρος
Παπαστράτος

Ο Ιάκωβος Καργαρώτος είναι Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, θυγατρικής της Philip Morris
International, από τον Ιανουάριο του 2012.
Έχοντας περάσει 10 χρόνια σε δύο εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, ξεκίνησε την καριέρα του στο
εμπορικό τμήμα της Παπαστράτος το 2000, ως Regional Manager. Τα επόμενα 10 χρόνια ανέλαβε θέσεις
σημαντικής ευθύνης με επιστέγασμα αυτή του Country Manager για Κύπρο και Μάλτα. Το 2010, ανέλαβε
τη θέση του Διευθυντή Δημοσιονομικών Υποθέσεων, στη συνέχεια προήχθη σε Γενικό Διευθυντή
"Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" | www.CSRinGreece.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 8th Capital Link CSR in Greece Forum 2018

Εταιρικών Υποθέσεων και Αντιπρόεδρο της εταιρείας.
Ο Ιάκωβος Καργαρώτος σπούδασε χημικός και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην
Οινολογία στην Ελλάδα και Βusiness Αdministration στο INSEAD.

Ηλίας Καραχάλιος
Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ροδούλα Α.Ε.

Ο Ηλίας Καραχάλιος είναι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος και κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου στο
Διοικητικό Συμβούλιο ως Εκτελεστικό Μέλος, στην εταιρίας Ροδούλα Α.Ε.

Είναι ιδρυτικό μέλος (99’) μαζί με τον ξάδελφο του κο. Παναγιώτη Καραχάλιο της Ροδούλα Α.Ε με
όραμα την δημιουργία ποιοτικών και λαχταριστών προϊόντα ζύμης και αργότερα και γλυκισμάτων τα
οποία θα μπορούν να διανεμηθούν σε κάθε γωνιά της γης.
Ο Ηλίας Καραχάλιος γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων, η γνώση είναι
κομμάτι της εξέλιξης του αφού δεν έχει σταματήσει να ενημερώνεται για τις τελευταίες πρακτικές μέσα
από σεμινάρια πάνω σε Food and Beverage Management και Marketing στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Οι αξίες που τον χαρακτηρίζουν και βασίζεται η στρατηγική του από την αρχή της καριέρας του : είναι η
Παράδοση, η Γνώση, η Ομαδικότητα, η Δημιουργία, η Καινοτομία, η Ποιότητα, η Ειλικρίνεια, η
Εμπιστοσύνη και η Εξέλιξη.

Αντώνιος Κεραστάρης
Διευθύνων Σύμβουλος
Όμιλος INTRALOT

Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ομίλου INTRALOT, ηγέτιδας δύναμης του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς,
τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών. Ανέλαβε τη θέση του
διευθύνοντος συμβούλου το 2014 σε συνέχεια της θητείας του ως Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου.
Ως Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT συνεργάζεται στενά με το Διοικητικό Συμβούλιο, τη διοικητική
ομάδα και τους συνεργάτες της εταιρείας σε όλον τον κόσμο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των
στρατηγικών στόχων, των σημαντικών επενδύσεων και των επιχειρησιακών μοντέλων που
ευθυγραμμίζονται με τις τεχνολογικές και καταναλωτικές τάσεις, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές σε
όλες τις αγορές.

Προηγουμένως, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online, παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας
και διαδικτύου στην Ελλάδα, και στέλεχος του Ομίλου INTRACOM. Στα 23 χρόνια εμπειρίας του κατείχε
ανώτερες διοικητικές θέσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της τηλεφωνίας, του
τουρισμού, της λιανικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως οι Procter & Gamble, Hilton, Mercedes και
ο Όμιλος OTE.
Ο κ. Κεραστάρης είναι κάτοχος πτυχίου Business Management από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

"Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" | www.CSRinGreece.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 8th Capital Link CSR in Greece Forum 2018

Venetia Kontogouris
Managing Director
Vekron Group LLC

Venetia Kontogouris is the managing director of Venkon Group LLC, a company that invests in real
estate and early stage ventures, with an emphasis on technology and cloud-based services. Current
investments include Zumigo, Ruby Seven Studios, Flow Inc., Be Health, Energy Savvy, and Simple Mills.
Prior to her employment with Venkon Group, Kontogouris was the senior managing director for Trident
Capital, where she oversaw venture capital investing. She was one of the original members and comanaging partner for Funds IV, V, and VI with over $1.5 billion of venture investments under
management. During her time at Trident Capital, she was responsible for many successful investments
and exits including, Odyssey Logistics, Outsource Partners International, Microland, Advantec,
Infotrieve, Sphere, Viant, Daou Systems, Vality, PBN/Taleo, IPro, Invention Machine, and CrossMedia.
She was previously the president of Dun & Bradstreet Enterprises, where she headed a joint venture
capital fund with Bain Capital. Together they had numerous successful investments, including Dataware,
eData Resources, eCredit, OneSource, WEFA, and Aspect Development. Kontogouris was also
responsible for creating a successful IPO of the leading IT outsourcing company, Cognizant Technology
Solutions.
Kontogouris is a member of the Board of Trustees for Northeastern University, as well as a board
member for the Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation for the University of Chicago's Booth
School of Business. Recently, she joined the Virginia Tech Brain Institute, being named chairwoman for
venture spinoffs. She is a member of C200, which is an organization of leading businesswomen in the
United States. She is also a chairperson for the investment committee of Monterey Capital, an
education-focused investment fund based in Mumbai with over $100 million under management.
She received her bachelor's degree in political science from Northeastern University and her M.B.A. in
finance and marketing from the University of Chicago.

Έλενα Κοσσένα
Partner
Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες

Η Έλενα Κοσσένα είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια. Είναι απόφοιτος
του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κι έχει λάβει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
από το University of Kent at Canterbury (LL.M. in International Commercial Law) και το ALBA (Msc in
Business Law for Law Practitioners). Από το 1998 συνεργάζεται με την δικηγορική εταιρία «Α.Σ.
Παπαδημητρίου & Συνεργάτες», στην οποία σήμερα είναι εταίρος. Ειδικεύεται στο αστικό και εμπορικό
δίκαιο, έχοντας ενεργήσει ως νομικός σύμβουλος εταιριών διαφόρων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων
εταιριών που δραστηριοποιούνται στο venture capital, τη βιομηχανία, τη ναυτιλία, την παροχή
υπηρεσιών υγείας, τις ιχθυοκαλλιέργειες, τον τουρισμό κ.α. Η Έλενα έχει επίσης ευρύτατη εμπειρία και
εξειδίκευση σε υποθέσεις διεθνών και ημεδαπών αστικών και εμπορικών διαφορών. Έχει διενεργήσει
σεμινάρια σε στελέχη επιχειρήσεων ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στο νομικό τύπο.
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Ανδρέας Κουνινιώτης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

Ο Ανδρέας Κουνινιώτης έχει σπουδάσει οικονομικά με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στη
διοίκηση επιχειρήσεων και στον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων.
Κατέχει τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.», μέλος του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ, που ασχολείται με την
μεταποίηση και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων πάνω από 140 χρόνια. Επίσης συμμετέχει σε διάφορες
θέ-σεις στις υπόλοιπες εταιρείες του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.
Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος,
καθώς και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομη-χανιών. Επίσης είναι ενεργό μέλος του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων Σου-λ¬τανίνας & Κορινθιακής Σταφίδας.

Έλενα Κουντουρά
Υπουργός Τουρισμού

Η Έλενα Κουντουρά είναι υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας.

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου επί σειρά ετών, υπήρξε Πρωταθλήτρια
Ελλάδος στο άλμα εις ύψος και στα 100μ. με εμπόδια, με Πανελλήνια ρεκόρ, Πανελλήνιες νίκες και
Διεθνείς διακρίσεις. Είναι Πτυχιούχος της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) στο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μιλάει τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και
Ισπανικά. Διακρίθηκε στην παγκόσμια βιομηχανία της μόδας με πολυετή διεθνή καριέρα από το 1984
έως το 1996 και στη συνέχεια και μέχρι το 2003, στο χώρο των εγχώριων εκδόσεων περιοδικών στην
Ελλάδα με έμφαση στα κοινωνικά θέματα, στη γυναίκα και στην οικογένεια Εξελέγη Βουλευτής στην Α’
Περιφέρεια της Αθήνας το 2004. Έχει εκλεγεί βουλευτής σε 6 εκλογικές αναμετρήσεις. Επανεξελέγη
πρώτη στην Α Περιφέρεια Αθήνας με τους Ανεξάρτητους Έλληνες στις τέσσερις τελευταίες εθνικές
εκλογές, δύο το 2012 και δύο το 2015. Με τη σύνθεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον Ιανουάριο του
2015, υπό τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, της ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού ως Αν.
Υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και από το Νοέμβριο του 2016 ορίστηκε Υπουργός
Τουρισμού. Έχει αναπτύξει πολυετή κοινωνική, φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Είναι πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Europa Donna Hellas», η οποία ασχολείται με την
πρόληψη και ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, και τη διεκδίκηση δικαιωμάτων για καλύτερες
υπηρεσίες σε ασθενείς με καρκίνο. Επίσης, έχει τιμηθεί για την υποστήριξή της στη διάδοση του
Ελληνικού Παραολυμπιακού Εθελοντισμού, και τιμήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία ως Πρέσβειρα
Καλής Θέλησης για τον Κοινωνικό Εθελοντισμό.
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Θοδωρής Μ. Κυριακού
Πρόεδρος
Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ

Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και Πρόεδρος στην “K Group”, τον Όμιλο εταιριών που ανήκει
στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή επιχείρηση με μεγάλη οικογενειακή
παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης
και Ψυχαγωγίας κι άλλες επενδύσεις.
O Θοδωρής Κυριακού έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, προσδίδοντάς
του μοναδική αξία μέσω οικονομικής πειθαρχίας και επενδυτικής διορατικότητας. Σήμερα ο Όμιλος
ANTENNA δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία με επενδύσεις στην
ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, τα ψηφιακά Media, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τηλεοπτικές
παραγωγές, το ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία.
Επίσης, ίδρυσε το Kyriakou Family Office στο Λονδίνο, όπου μια εξειδικευμένη επενδυτική ομάδα,
διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε, στις εταιρείες Facebook, Twitter και Spotify, από
το ξεκίνημά τους, πολύ προτού γίνουν γνωστές στο ευρύτερο κοινό.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Georgetown University με πτυχία στο International Business και Physics
και βραβευμένος με το Treado Medal for Physics.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της παγκόσμιας
επενδυτικής τράπεζας Raine Holdings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που επικεντρώνεται στους κλάδους της
τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. Η Raine Holdings, στην οποία ο όμιλος
Antenna είναι σημαντικός επενδυτής, διαχειρίζεται τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Raine Partners και
Raine Venture Partners, που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες, στα media, στη ψυχαγωγία, και στο
τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.
Επιπλέον, ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέλος του Advisory Board of Cambridge University’s Center for
International Business & Management (CIBAM) και μέλος του Business Advisory Council of the MBA
International Program στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίσης, είναι πιλότος ελικοπτέρων και αεροπλάνων.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού γεννήθηκε το 1974. Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Μπιθαρά και έχουν μία
κόρη, τη Σοφιάννα.

Αλέξανδρος Μαγκλάρας
Γενικός Διευθυντής
Triton Asset Management

Ο Αλέξανδρος, 43 ετών, εργάζεται σαν Διευθυντής Επενδύσεων και Γενικός Διευθυντής της Triton Asset
Management ΑΕΔΑΚ από το 2013.
Η εξειδίκευση του στο χώρο των επενδύσεων είναι στις αγορές μετοχών, ομολόγων και παραγώγων
καθώς εργάστηκε τα τελευταία 20 χρόνια στο χρηματιστηριακό χώρο με κύρια προϋπηρεσία στις
χρηματιστηριακές εταιρίες Π & Κ ΑΧΕΠΕΥ (1999-2006) και NBG Securities (2009-2013) ενώ εργάστηκε
και στις τράπεζες Πειραιώς (1998-1999) και Proton Bank (2006-2009).
Ο Αλέξανδρος είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (92), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς
(97) και του ALBA (PMBA 2006). Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.
H Τriton είναι μια από τις παλαιότερες ανεξάρτητες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην
Ελλάδα και προσφέρει παράλληλα υπηρεσίες διαχείρισης, σε ιδιωτικά και θεσμικά χαρτοφυλάκια, εντός
και εκτός Ελλάδος. Η εταιρία υπήρξε από το 1992 έως το 2013 μέλος του ομίλου HSBC με την ονομασία
HSBC (Hellas) ΑΕΔΑΚ.
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George Makkos
President
Makkos Group

George Makkos was born in Athens, Greece in 1961. He immigrated to the United States with his family
in 1974. Mr. Makkos attended City College of the City University of New York. The increasing pressure
of a rapidly expanding family business drew Mr. Makkos into the daily operations of the company. His
hard work, dedication, and with the help of his father and brother, the family persevered. M & T Pretzel
Inc. He incorporated a philosophy of aggressive marketing and a dedicated work ethic; the company
was considered to be the “leading food concessionaire in the parks of Manhattan.”
The success of M & T Pretzel brought the Makkos name into the forefront of the New York City business
community. In September of 1995, George Makkos made the winning bid to the City of New York and
took over the Wollman and Lasker skating rinks in Central Park which at the time was run by Donald
Trump (who is currently the President of the United States). Consequently, through such formidable
attainments the business developed into The Makkos Organization.
In the subsequent years, George Makkos expanded his interests in the hospitality industry and became
one of the current owners of Terrace on the Park in Queens, New York as well as numerous other
catering and restaurant facilities through out the New York City region such as the well renown “Nello”
of Madison Avenue.
Currently, his business endeavors include various real estate holdings throughout Manhattan and the 5
boroughs of New York City.
George Makkos is also a generous philanthropist and humanitarian benefiting many worthy
organizations, including the Breast Cancer Foundation, Goodwill Games, Make a Wish Foundation and
Ronald McDonald House, to name a few.
His personal philosophy of finding the most qualified and talented individuals to manage his business,
along with his commitment to the highest standards have greatly contributed to the continually growing
success of the Makkos Organization.

Maria Markou Esq.
Founder & President
Markou Global Legal Group, LLC

Maria Markou, Esq. is the Founder and President of Markou Global Legal Group, LLC. She is a respected
authority on international law, an experienced attorney, certified mediator by New York Peace Institute,
legal journalist, and notary public. She was born in Athens, Greece and is licensed to practice law in
both Greece and New York.
She holds a Diploma in Law (Greek equivalent of a J.D. degree) from the Law School of Athens, an LL.M
degree from St. Mary’s University School of Law, Texas, and a M.Sc. degree in Sociology of Law &
European Law from Lund University, Sweden. Mrs. Markou is also a holder of Executive Diplomas in
Negotiation & Leadership from Harvard Law School and Law Firm General Counsel Practices from
Georgetown Law Center. Furthermore, she is specialized in Intellectual Property Law & Digital
Information from Lund University.
Besides her extensive legal experience over numerous cases that she has handled internationally, Mrs.
Markou was a partner in a law firm for several years and an instructor at a notable legal institution in
Athens, where she has taught legal courses to candidate judges, diplomats, and process servers, law
students, police officers, and public notaries. In addition, she has written numerous legal articles with a
special focus on lawyers’ ethics.
Mrs. Markou is the recipient of awards for her exceptional performance in the Athens Bar examination,
her dedication to justice, and her pro bono commitment to the community. She is very connected with
Greece because many of her important lifetime steps and events up until now took place there;
consequently she always tries to promote the Greek culture and values. Her motivation quote for life
and career is that “success is based on effort”.
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Μιχάλης Μαυρόπουλος
Περιφερειακός Διευθυντής Ανατολικής Μεσογείου
TUI Destination Experiences

O Μιχάλης Μαυρόπουλος είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Ανατολικής Μεσογείου της TUI Destination
Experiences, θέση που κατέχει από τον Απρίλιο του 2015 έχοντας υπό την εποπτεία του 13 χώρες
συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, Τουρκίας, Ιταλίας, Κροατίας, Βουλγαρίας,
Αιγύπτου, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ιορδανίας, Ομάν, Ισραήλ, καθώς και της Ισλανδίας και
Λαπωνίας. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ξενοδοχειακό όμιλο Hilton το 1988, όπου κατείχε την θέση
του Διευθυντή Πωλήσεων στην Αθήνα και μετέπειτα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το 1996 εισήλθε
στον τομέα των μεταφορών και logistics όπου εργάστηκε στην εταιρία UPS, αναλαμβάνοντας διάφορους
διεθνείς διοικητικούς ρόλους, στην Σαουδική Αραβία, το Βέλγιο, τις ΗΠΑ και τελευταία στην Ελλάδα από
τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου Ελλάδος και Βαλκανίων. Επέστρεψε στον χώρο του Τουρισμού,
αναλαμβάνοντας τα ηνία της TUI Hellas τον Ιούνιο του 2012. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης
Τουριστικών Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου ΜBA από το Πανεπιστήμιο του Louisville των ΗΠΑ.

Κωνσταντίνος Μαύρος
Συνιδρυτής & General Partner
Velocity.Partners Venture Capital

Ο Κωνσταντίνος Μαύρος είναι κάτοχος MSc Finance από το Imperial College London και έχει
ολοκληρώσει με επιτυχία προγράμματα μετεκπαίδευσης στο Harvard Business School. Έχει εργασθεί σε
υψηλές θέσεις ευθύνης και κατέχει σημαντική εμπειρία, σε διεθνές επίπεδο, στον χρηματοοικονομικό
κλάδο, στον κλάδο της ενέργειας και των υποδομών, καθώς και στον ευρύτερο κλάδο της τεχνολογίας.
Έχει, επίσης, επενδύσει επιτυχώς σε εταιρείες στον τεχνολογικό κλάδο, έχει παίξει διοικητικό ρόλο
βοηθώντας εταιρείες να προσαρμόσουν επιτυχώς την πορεία τους και έχει ιδιαίτερη εμπειρία στο χώρο
των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Σε επίπεδο δομημένων χρηματοοικονομικών, έχει συμμετοχή σε
συμφωνίες μεγάλου μεγέθους, σε διεθνές επίπεδο. Είναι επίσης ενεργό μέλος σε διεθνείς οργανισμούς
όπως το Imperial College Management School Alumni Advisory Board, το CEO clubs Athens Chapter, το
EO Greece και το Hellenic Economic Chamber ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης λέκτορας στο Athens
University International MBA program.

Τερέζα Μεσσάρη
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Εργασιών
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ

Η κα Μεσσάρη κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Εργασιών και είναι εκτελεστικό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ. Κατά το διάστημα 2008-2010
διετέλεσε Οικονομική Διευθύντρια της NBG Property Services S.A. ενώ από το 2008 έως και το 2014
ήταν εκτελεστικό μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου της ΕΤΕ στην Ελλάδα και
το εξωτερικό με εξειδίκευση στην ακίνητη περιουσία. Τα χρονικό διάστημα 1998-2008 εργάστηκε στον
Όμιλο Eurobank, αρχικά στη Λιανική Τραπεζική και στη συνέχεια στο χώρο του real estate του Ομίλου
όπου κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις όπως Επικεφαλής Finance, Control & Operations της Grivalia
Properties ΑΕΕΑΠ (πρώην Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.) και Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Υποστήριξης & Ελέγχου του Τομέα Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου Eurobank. Eίναι απόφοιτος του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Bsc in Informatics με εξειδίκευση στην ανάλυση, σχεδιασμό και
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διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων) με συμπληρωματικές σπουδές στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ηλίας Γ. Μπέλλος
Δημοσιογράφος

O Ηλίας Γ. Μπέλλος '85 είναι δημοσιογράφος, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Εργάζεται στην
εφημερίδα Καθημερινή από το 2011 ενώ παλαιότερα έχει συνεργαστεί και με την εφημερίδα Κεφάλαιο,
το site capital.gr και σειρά άλλων ΜΜΕ. Έχει επίσης διατελέσει επί σειρά ετών Σύμβουλος Έκδοσης της
εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «Ισοτιμία» και Διευθυντής Σύνταξης του site isotimia.gr και του
οικονομικού περιοδικού Banker’s Review, παραγωγός συνεδρίων οικονομικού περιεχομένου στην
Boussias Communications ενώ από το 2007 έως το 2011 απασχολήθηκε και ως Managing Director στα
New Media του ομίλου Daily Press Group.
Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων των ομίλων Νέμεσης και ΑΔΕΛΕ ΑΕ
(Development of Business Week και Bloomberg branded content & syndication projects, Paragraph
Publishing joint venture, McGraw-Hill venture) ενώ στην 25ετή διαδρομή του στα media έχει εκδώσει και
περιοδικά όπως τα Greek Business Review και Whisky Magazine. Παράλληλα συνεργάστηκε με αριθμό
άλλων ειδησεογραφικών μέσων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου. Στην τηλεόραση έχει μεταξύ
άλλων εργαστεί ως κεντρικός παρουσιαστής της καθημερινής ζωντανής εκπομπής «Η Ώρα Των Αγορών»
ενώ έχει απασχοληθεί ως συντάκτης και παρουσιαστής στα ραδιόφωνα του 9,84 και του Planet.
Στην προϋπηρεσία του εντάσσεται και η εμπειρία στην Ανάπτυξη, Προώθηση, Επικοινωνία και Εμπορική
Εκμετάλλευση ΜΜΕ όπως επίσης και στην έρευνα καθώς συνεργάστηκε στη σύνταξη μελετών και
ειδικών εκδόσεων του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών.
Είναι κάτοχος Master του University of Kent at Canterbury σε Theory & Philosophy of International
Relations & Conflict Resolution και πτυχίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου στις Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1985. Είναι παντρεμένος με δυο παιδιά
και ζει στην Αθήνα.

Παναγιώτης Μπουσμπουρέλης
Διεθυντής
worldenergynews.gr

Ο Παναγιώτης Μπουσμπουρέλης, είναι Οικονομολόγος και δραστηριοποιείται στο χώρο της
δημοσιογραφίας από το 1987. Εξέδιδε την εφημερίδα «Ισοτιμία» από το 1995 μέχρι το 2007. Σήμερα
διευθύνει το worldenergynews.gr και αρθρογραφεί στο Πρώτο Θέμα, ενώ συνεργάζεται με το κανάλι
Blue Sky.

Αλέξανδρος Νούσιας
Country Director, Greece
Envolve Entrepreneurship

Ο Αλέξανδρος Νούσιας είναι Διευθυντής του Envolve Entrepreneurship στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος
για τη λειτουργία του προγράμματος, ενώ παράλληλα επιβλέπει και υποστηρίζει την εξέλιξη των
νικητριών εταιρειών. Ξεκίνησε την καριέρα του στο χώρο της ναυτιλίας, ενώ το 2013 εντάχθηκε στο
Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (πλέον Envolve Award Greece) ως Διαχειριστής Προγράμματος
"Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" | www.CSRinGreece.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 8th Capital Link CSR in Greece Forum 2018

και Οικονομικός Αναλυτής και αργότερα ως Διευθυντής. Μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος στην αξιολόγηση
άνω των 3.800 επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας. Ο
Αλέξανδρος είναι κάτοχος του M.Sc. in Shipping, Trade and Finance από το Cass Business School του
Λονδίνου και του B.Sc. in Economics από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Geoffrey R. Pyatt
U.S. Ambassador to the Hellenic Republic

Geoffrey R. Pyatt, a career member of the Foreign Service, class of Career Minister, was sworn in as the
U.S. Ambassador to the Hellenic Republic in September 2016.
He served as U.S. Ambassador to Ukraine from 2013-2016, receiving the State Department’s Robert
Frasure Memorial Award in recognition of his commitment to peace and alleviation of human suffering in
eastern Ukraine.
Previously, Ambassador Pyatt was Principal Deputy Assistant Secretary of State in the Bureau of South
and Central Asian Affairs from 2010-2013. He was Deputy Chief of Mission at the U.S. Mission to the
International Organizations in Vienna, Austria from 2007 to 2010. He also served at the U.S. Embassy
in New Delhi, India as Deputy Chief of Mission from 2006 to 2007 and as Political Counselor from 2002
to 2006. Ambassador Pyatt served as Economic Officer at the U.S. Consulate General in Hong Kong
from 1999 to 2002 and as Principal Officer at the U.S. Consulate General in Lahore, Pakistan from 1997
to 1999. Since joining the Foreign Service in 1989, he has also served on the National Security Council
staff, on the staff of Deputy Secretary Strobe Talbott and at posts in Honduras and India.
Prior to joining the Foreign Service, he worked with The Inter-American Dialogue, a Washington-based
think tank that brings together leading citizens of the Americas.
Ambassador Pyatt grew up in La Jolla, California and holds a Master’s degree in International Relations
from Yale and B.A. in Political Science from the University of California, Irvine.

Πάνος Παλαιολόγος
Πρόεδρος & Ιδρυτής
HotelBrain

Ο Πάνος Παλαιολόγος γεννήθηκε το 1972 στην Ελλάδα. Αφού αποφοίτησε από το International Hotel &
Tourism Istitute, της Ελβετίας, με ειδίκευση στο International Hotel Management, εργάστηκε ως
στέλεχος σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων στην Ελλάδα και την Αγγλία.
Το 2000 ίδρυσε την εταιρεία ξενοδοχειακού management HotelBrain, η οποία σήμερα διαχειρίζεται
περισσότερα από 200 ξενοδοχεία σε 64 προορισμούς και 11 χώρες.
Το 2014 εκλέχθηκε ως Vice President στο διοικητικό συμβούλιο των Small Luxury Hotels παγκοσμίως και
επιλέχθηκε από την Endeavor Global ως καινοτόμος επιχειρηματίας. Το 2015 ανακοίνωσε τη συμφωνία
της HotelBrain με το επενδυτικό κεφάλαιο SouthBridge Europe.
Το 2017 τιμήθηκε με την τιμητική διάκριση του «Greek Hospitality Rising Star» από τα Greek Hospitality
Awards και το 2018 με αυτή του «Greek Hospitality Personality» από τον ίδιο θεσμό. Στην HotelBrain
έχουν απονεμηθεί μέχρι σήμερα δεκάδες διακρίσεις και βραβεία: Κορυφαία Εταιρεία Ξενοδοχειακού
Management στην Ευρώπη από τα World Travel Awards (2015, 2016, 2017), Top Job Creator από την
Endeavor Greece (2016), Κορυφαία Εταιρεία Ξενοδοχειακού Management στην Ελλάδα από τα Tourism
Awards (2015, 2016, 2017, 2018) κ.α.
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Κατερίνα Ναυπλιώτη-Παναγοπούλου
Ειδική Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Ελληνισμού της
Διασποράς • Εθνική Πρέσβυς της Ελλάδος στο Συμβούλιο της
Ευρώπης, για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι •
Πρόεδρος του ΠΑΣΓ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ • Πρόεδρος του ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ • Επίτιμη
Πρόεδρος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Ε.Ο.Π.Ε.) (HAPSc)
Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Φοίτησε στην Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης και στο Πανεπιστήμιο Paul Valery στο Montpellier της
Γαλλίας, στο τμήμα Ξένης Λογοτεχνίας.
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
Είναι παντρεμένη με τον επίτιμο πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών Επιβατηγού Ναυτιλίας και
πρόεδρο της Magna Marine, Περικλή Σ. Παναγόπουλο.
Είναι μητέρα ενός γιου και κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα.
Εργάσθηκε στον Τουρισμό και για πολλά χρόνια υπήρξε επιτυχημένη επιχειρηματίας.
Είναι:
- Ειδική Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Ελληνισμού της Διασποράς
- Εθνική Πρέσβης της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ
Αγωνίζεσθαι (Fair Play), διαπιστευμένη από το υπουργείο Πολισμού 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.
- Επίτιμη πρόεδρος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ(Ε.Ο.Π.Ε.) (HAPSc),
2017
- Η πρώτη Ελληνίδα, που έλαβε το 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Γυναίκα και Αθλητισμός 2012» από τη
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC), Los Angeles, Φεβρουάριος του 2012.
- Τιμήθηκε με το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη, 2017 Ευρωκοινοβούλιο, Βρυξέλλες

Κατερίνα Πραματάρη
Partner
Uni.Fund

Η Κατερίνα Πραματάρη είναι Partner στο Uni.Fund και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έχει την επιστημονική ευθύνη της θερμοκοιτίδας ACEin. Στο πλαίσιο του
ACEin έχει συντονίσει πολλαπλές δράσεις στήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (όπως σειρά
εκδηλώσεων και bootcamp επιχειρηματικότητας, τον Πανεπιστημιακό διαγωνισμό Ennovation, το Θερινό
Σχολείο Επιχειρηματικότητας YES κλπ.) και έχει υποστηρίξει πάνω από 70 ομάδες. Έχει σημαντική
επιχειρηματική εμπειρία, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της στην Procter&Gamble στις Βρυξέλλες και ως
ιδρυτικό μέλος σε δύο εταιρίες, RetailLink και e-Satisfaction. Έχει δημοσιεύσει ευρέως στα πεδία ebusiness, business analytics και IoT και έχει επιβλέψει πλήθος διδακτορικών και ερευνητικών έργων.

Στέργιος Πιτσιόρλας
Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ο Στέργιος Πιτσιόρλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1955. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του
ΑΠΘ. Ανέλαβε τα καθήκοντα του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης τον Νοέμβριο του 2016,
αφήνοντας τη θέση του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ που κατείχε από τον Μάρτιο του 2015. Άσκησε
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δικηγορία από το 1982 έως το 2004. Δραστηριοποιήθηκε από το 2010 στον κλάδο των ΑΠΕ ως μέλος ΔΣ
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.

Χριστίνα Σακελλαρίδη
Πρόεδρος
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ)

Γεννήθηκε στην Αθήνα (Πλάκα). Φοίτησε στη Νομική Αθηνών και στη Faculte De Droite στο Παρίσι.
Είναι Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του ΔΣ της CPB ASSET
MANAGEMENT, καθώς και μέλος του ευρωπαϊκού think tank EURO 50 GROUP. Μέχρι πρόσφατα
διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) και επί 20ετία Πρόεδρος
του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Επίσης, Αντιπρόεδρος επί 8ετία στο
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, με έδρα το Παρίσι, μέλος ΔΣ της Τραπέζης της Ελλάδος και
Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).
Στον επιχειρηματικό στίβο έχει καταφέρει σημαντικές επιτυχίες, τόσο ως Πρόεδρος της εξαγωγικής
επιχείρησης “Χ. Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ”, όσο και από τη θέση της Προέδρου και Δ/νουσας Συμβούλου της
εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών “INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΕΧ”. Έχει διοργανώσει δεκάδες “Δεκαπενθήμερα Ελληνικών Προϊόντων” σε διεθνείς
αλυσίδες του εξωτερικού.
Για το έργο και την προσφορά της, της έχουν απονεμηθεί, μεταξύ άλλων με “To διάσημο του Χρυσού
Σταυρού του Τάγματος της Τιμής, από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΑΕ Κύριο Κάρολο
Παπούλια, “Tα διάσημα του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Γαλλίας”, από τον Γάλλο Πρόεδρο
Νικολά Σαρκοζί και τα βραβεία “Ευρώπη 2003”, “Γυναίκα της Ευρώπης”, “Αυτοδημιούργητου
Επιχειρηματία” από το ΕΒΕΑ, για την προσφορά της στις εξαγωγές από το ICCI Διεθνές Εμπορικό
Επιμελητήριο, κ.ά.

Ιωάννα Σαπουντζή
Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης
& Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
της Τράπεζας και του Ομίλου
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Η Ιωάννα Σαπουντζή είναι Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της
Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου, DPO Officer της Τράπεζας και μέλος της Επιτροπής Αειφόρου
Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Από τον Δεκέμβριο του 2014 έως και τον Μάρτιο του 2017, ήταν Διευθύντρια Κανονιστικής
Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου της, ενώ από την
ένταξή της στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης. Διαθέτει σημαντική
γνώση και εμπειρία στη διαχείριση θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Είναι κάτοχος Πτυχίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
καθώς και Executive MBA του International Hellenic University. Μιλάει άριστα αγγλικά και γαλλικά, ενώ
κατέχει Πιστοποίηση Chartered Compliance Officer από τον φορέα International Academy of Financial
Management (IAFM), καθώς και Πιστοποίηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης από το Ελληνικό Τραπεζικό
Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
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Ράνια Σουλάκη
Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης 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
Δυναμικού. 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 Διοικητικού Συμβουλίου του CSR Hellas, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη, και εκπροσωπεί την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο CSR Europe.

Γιώργος Κ. Τζιάλλας
Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείο Τουρισμού

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc. in
Planning) στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό από το Πανεπιστήμιο του Tennessee, Knoxville,
USA. Διαθέτει εικοσιπενταετή επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση, διαχείριση, αξιολόγηση και
υλοποίηση συμβουλευτικών/ μελετητικών έργων και Προγραμμάτων της ΕΕ, στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Έχει απασχοληθεί επί σειρά ετών ως υψηλόβαθμο στέλεχος στον ιδιωτικό τομέα σε μεγάλες
εταιρείες συμβούλων (management consulting), έχει δε διατελέσει μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου
Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ).

Ντέπη Τζιμέα
Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας
Όμιλος ΟΤΕ

Η Ντέπη Τζιμέα είναι Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ από τον Ιούλιο του 2015.
Εντάχθηκε στον Όμιλο το Φεβρουάριο του 2001 ως Γενική Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας. Από
τότε αποτελεί μέλος της διοικητικής ομάδας και αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
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 Δημόσιες Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο
του Stirling. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Δημοσίου Δικαίου της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα High Impact Leadership
του Columbia Business School και το Executive Program του Singularity University για τις εκθετικά
αναπτυσσόμενες τεχνολογίες.
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Χρήστος Χαρπαντίδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Παπαστράτος

Ο Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, θυγατρικής
εταιρείας της Philip Morris International, από τον Αύγουστο του 2015.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Coca-Cola Hellenic, τo 1997, ως Marketing & Sales Trainee, ενώ
μετακινήθηκε στην Παπαστράτος το 2003, ως Export Manager. Τα επόμενα χρόνια, ανέλαβε σειρά
θέσεων ευθύνης στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ― Country Manager
Papastratos για τις αγορές της Κύπρου και της Μάλτας (2004 – 2005), Group Brand Manager
Papastratos (2006 – 2007), National Sales Manager (2008-2009) και Sales & Distribution Director
Papastratos (2010 – 2011).
Την τελευταία τριετία κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στο επιχειρησιακό κέντρο της Philip Morris
International στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαδοχικά στα τμήματα Στρατηγικής Πωλήσεων (Global Sales
Strategy Director, 2012 – 2013) και Καινοτόμων Προϊόντων (RRPs Commercialization Director, 2014 2015).
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου και
κατάγεται. Είναι κάτοχος MBA in Economics, όπως και Μ.Α. in Economics, από το Πανεπιστήμιο του Kent
(Αγγλία).

Μάριος Χρυσολούρης
CEO
FreshStrips

Ο Μάριος είναι ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της FreshStrips. Είναι απόφοιτος της Σχολής
Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του
εργαζόμενος ως μηχανολόγος μηχανικός σε ερευνητικά προγράμματα και στην BIC. Στο παρελθόν έχει
εργαστεί στην EY και στο Startupbootcamp στην Ελλάδα και την Ολλανδία ασχολούμενος με την
καινοτομία, τα startups και τα data analytics. Από το 2016 ηγείται της ομάδας της FreshStrips η οποία
δραστηριοποιείται στους τομείς των έξυπνων υλικών, των υγρών κρυστάλλων και της ασφάλειας
τροφίμου με επίκεντρο την ευρωπαϊκή αγορά.

Peter Vlitas
Senior Vice President of Airline Relations
Travel Leaders Group

Peter Vlitas serves as the Senior Vice President of Airline Relations for Travel Leaders Group, a North
American travel company that generates gross travel sales approaching $21 billion annually and directly
employs over 4,000 staff managing operations of more than 7,000 company-owned, franchised and
affiliated travel agencies in the United States, Canada, the United Kingdom, Greece, Ireland and
Australia. Today, Travel Leaders Group has over 40,000 travel agents working directly for the
organization or under one of its brands. Mr. Vlitas is based in New York City and reports directly to
Travel Leaders Group CEO Ninan Chacko.
As a member of Travel Leaders Group’s leadership team, Mr. Vlitas focuses his area of expertise to
provide benefits to all business divisions within Travel Leaders Group, managing the relationships with
airlines to maximize the marketing and sales of their products to all 40,000 travel agents.
Today, Mr. Vlitas sits on several airline advisory boards and is involved with numerous philanthropic
activities within the Greek-American community.
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a Bridge Between Business & Society

Συμμετέχοντες Φορείς 2018
"ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.Ο.Ν.Κ.«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΆΡΡΩΣΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»«ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ» ΚΑΣΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ)AZA-ARID ZONE AFFORESTATION AMKE•CAMPFIRE INNOVATIONCISV ΕΛΛΑΔΟΣECOCITYETHELON ΑΜΚΕMDA ΕΛΛΑΣ
PRAKSISREVIVE GREECETHE TIPPING POINTΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ
ΑΛΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΑΜΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙΑΜΥΜΩΝΗ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣΑΠΟΣΤΟΛΗ «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΆΛΛΟΥΣΔΙΑΔΡΑΣΙΣΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟΔΩΣΕ ΖΩΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ)
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΕΛΕΤΡΟΝ
ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΠΑΙΔΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΦΥΣΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΠΙΟΝΗΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ
ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.)ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ-ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗΗ ΣΚΥΤΑΛΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
ΙΑΣΙΣΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.)Κ.Ε.Φ.Ι. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ΦΙΛΩΝ, ΙΑΤΡΩΝ)ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣΚΕΘΕΑΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) - ΕΔΡΑΜΕΤΑΔΡΑΣΗΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑΚΟΕ)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ &
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝΠΕΨΑΕΕ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ)-ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΨΑΕΕΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - FREEDOM GATE
GREECEΣ.Κ.Ε.Π. - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣΣΥΖΩΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΌΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΓΚΑΛΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Θ.Ι.Ε.)ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Από το 7ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link, 8 Ιουνίου 2017 - 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
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο 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. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για
να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 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

–

CAPITAL LINK
HELLENIC LEADERSHIP AWARD
NEW YORK CITY

2017 Honoree: Mr. André Calantzopoulos
CEO, Philip Morris International
December 11, 2017
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ΚΟΡΥΦΑΙΟI ΧΟΡΗΓΟI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν
από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α.
Ευρώπη, με πάνω από 3.400 εργαζόμενους και δραστηριότητες σε 6
χώρες.
Εντός Ελλάδας, ο Όμιλος:
Διαθέτει 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 πάνω από 1.700 πρατήρια, καθώς και με πωλήσεις υγραερίου,
βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.
Διαθέτει 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 κοινοπραξιών 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:
Διαθέτει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στα Σκόπια, ενώ κατέχει σημαντική θέση
στην εμπορία πετρελαιοειδών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και π.Γ.Δ.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,
hospitality, real estate, shipping, and diversified investments.
The group is a family-owned business that encourages diversity and undertakes a wide range
of social responsibility programmes which seek to deliver educational opportunity, business
opportunity, and acts of humanity towards people who are neglected, marginalized or underserved.
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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, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του
διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο
μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό
45% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί πάνω από 20.000
εργαζομένους σε 3 χώρες.
Υπό την ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE, ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες,
συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Κεντρικό μήνυμα και υπόσχεση της
COSMOTE είναι «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο
καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο
αύριο.
Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, ο Όμιλος ΟΤΕ
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων
και της εκπαίδευσης. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στις αγορές τηλεπικοινωνιών της
Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και
τηλεόρασης και στην Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Η Παπαστράτος κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και
εμπορία προϊόντων καπνού στην Ελλάδα για περισσότερες από
οκτώ δεκαετίες. Το 2017 γύρισε σελίδα στην ιστορία της
υλοποιώντας μια σημαντική επένδυση ύψους 300 εκατομμυρίων
ευρώ για την μετατροπή του εργοστασίου της στον
Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής των
θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το πρώτο νέο καπνικό προϊόν δυνητικά μειωμένου
κινδύνου σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα, το IQOS. Το εργοστάσιο της Παπαστράτος,
γίνεται το τρίτο εργοστάσιο παγκοσμίως στο δίκτυο της μητρικής Philip Morris International
(PMI) που παράγει τις ράβδους καπνού και αναμένεται να έχει σημαντικά ενισχυμένη
εξαγωγική δραστηριότητα. Από τη νέα αυτή επένδυση της εταιρείας δημιουργούνται 400
τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό των άμεσα και έμμεσα
εργαζομένων της Παπαστράτος στους 1.200. Η Παπαστράτος και η ΡΜΙ απορροφούν
παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής ανατολικών καπνών. Τα
τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. Η Παπαστράτος έχει βραβευτεί επανειλημμένα ως Best Work Place και Top Employer
για το δυναμικό εργασιακό της περιβάλλον, ενώ έχει αναδειχθεί ως η «No 1 Αξιοθαύμαστη
Εταιρεία στην Ελλάδα» και ως η «Νο 1 Αξιοθαύμαστη Βιομηχανία» από το περιοδικό Fortune.
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
INTRALOT
Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, έχει
αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών,
τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών
παιχνιδιών σε 52 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη
αγορά. Με κύκλο εργασιών €1,1 δις και περίπου 5.100 εργαζομένους (3.100 εκ των οποίων σε
θυγατρικές εταιρείες και 2.000 σε συγγενείς) το 2017, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή
εταιρεία, η οποία αναπτύσσει τα προϊόντα της εστιάζοντας στην εμπειρία του παίκτη. Η
INTRALOT είναι τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους
οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο βιώσιμες λύσεις και λειτουργική
τεχνογνωσία. Μέσω μιας δυναμικής και ενιαίας προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων (omnichannel), η INTRALOT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών
συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία,
Στοίχημα, Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν μια ενιαία και
εξατομικευμένη εμπειρία μέσω συναρπαστικών τυχερών παιχνιδιών με ελκυστικό περιεχόμενο
σε όλα τα κανάλια διανομής, τόσο διαδραστικά όσο και λιανικής. Για τις διεθνείς
δραστηριότητές της η INTRALOT έχει λάβει από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) τη
σημαντική πιστοποίηση αναφορικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι “WLA Responsible Gaming
Framework”.

Makkos Group
George Makkos has a diversified portfolio of services and
products for the Hospitality Industry as well as numerous
commercial Real Estate Holdings in Manhattan and Residential
Accommodations in Greece. His hospitality corporations are
dedicated to perfecting customer experience through continuous innovation and the highest
standards of quality. They embody a true deeply instilled culture of inspiration to offer great
service and value for its customers through motivation and training of its employees. Mr.
Makkos has distinguished himself by being a leader in terms of quality and consistency while
promising to always provide the best. He has earned the respect as a leading operator of fine
hospitality locations and first-class service.
The vision is to continue being a leading name in the hospitality industry for quality, service
and value. He has the expertise, the passion and the competitive strength to achieve that
goal. His corporations embrace excellence in all that they do while always seeking
opportunities to excel and strive for the highest standards in their work. Mr. Makkos’ offers
his customers an extraordinary selection of gems that were created by combining unique
architecture, expressive décor, magnificent features and spectacular locations. These gems
include the world class Terrace on the Park and Battery Gardens in the famed Battery Park in
downtown Manhattan.

MIRUM
Η MIRUM είναι μια διεθνής ιδιωτική εταιρία επενδύσεων και
ανάπτυξης πολυτελών ακινήτων, η οποία χαρακτηρίζεται
ως
«στρατηγικός επενδυτής» από την ελληνική κυβέρνηση. Η εταιρεία Mirum είναι γνωστή για
την 20ετή εμπειρία της στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.
Με κάθε νέο έργο, η Mirum επιτυγχάνει την τελειότητα με ανώτερη ποιότητα, σύγχρονη
υποδομή, άμεσα αναγνωρίσιμο αρχιτεκτονικό στυλ, αποκλειστικό σχεδιασμό και απίστευτες
λεπτομέρειες.
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Ο βασικός στόχος της Mirum στην Ελλάδα, είναι να προσελκύσει, μέσω του επενδυτικού
σχεδίου Elounda Hills, τουρισμό πολυτελείας με παροχές τουριστικών υποδομών υψηλής
ποιότητας. Ο στόχος της ως άνω επένδυσης είναι η απόκτηση σημαντικού μεριδίου της
αγοράς του τουρισμού πολυτελείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δεδομένης της
σπουδαιότητας και υψηλής αξίας του έργου.
Το project της Mirum Hellas περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών, ξενοδοχειακών
μονάδων 5 αστέρων, μαρίνας, καταστημάτων, αθλητικών κέντρων και πάρκων αναψυχής.

TITAN
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου
και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 115 χρόνια
βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει
εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε δέκα χώρες και είναι
οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ,
Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο
Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό για τον
άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

CAPITAL LINK
GREEK SHIPPING
LEADERSHIP AWARD
ATHENS, GREECE

2018 Honorees: Athanasios C. Laskaridis and Panos C. Laskaridis
Laskaridis Shipping Company Ltd.
February 8, 2018
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ΧΟΡΗΓΟI
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Εθνική Τράπεζα, με 177 χρόνια παρουσίας στην οικονομική και κοινωνική
ζωή της χώρας, ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους ελληνικούς
χρηματοοικονομικούς Ομίλους, που δραστηριοποιείται σε 7 χώρες και
περιλαμβάνει 7 τράπεζες και 50 εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και
λοιπών υπηρεσιών, απασχολώντας 11.500 εργαζόμενους.
Με το πληρέστατο δίκτυό της, που αριθμεί 542 μονάδες και 1.460 ΑΤΜ, η Εθνική Τράπεζα καλύπτει
ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. Παράλληλα, προωθεί τη χρήση των εναλλακτικών
ηλεκτρονικών δικτύων (internet, phone και mobile banking), προσφέροντας ταχύτητα, ασφάλεια και
ευκολία στις καθημερινές συναλλαγές.
Σημαντικά στρατηγικά της πλεονεκτήματα αποτελούν η ευρεία πελατειακή της βάση και το υψηλό
μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις, που της εξασφαλίζουν επαρκή ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των
ελληνικών επιχειρήσεων και επισφραγίζουν τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με την πελατεία της.
Η Τράπεζα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας χρηματοδοτικά εργαλεία και εξειδικευμένες
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δίνοντας έμφαση στη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων, στην
τόνωση της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού προσανατολισμού τους, καθώς και στην ενίσχυση της
νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «Ευθύνη», η Εθνική Τράπεζα ενσωματώνει τις βασικές
αρχές αξίες της ΕΚΕ, τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της, όσο και στον καθημερινό τρόπο
λειτουργίας της, υποστηρίζοντας κάθε χρόνο ένα ευρύτατο φάσμα πολιτιστικών, μορφωτικών,
ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, καθώς και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

ANDROMEDA GROUP
Ο Όμιλος Ανδρομέδα δραστηριοποιείται στον κλάδο της
Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας και αναπτύσσεται διαρκώς σε
όλη την Ευρώπη. Με 6 στρατηγικής τοποθεσίας παραγωγικά
κέντρα σε Ελλάδα και Ισπανία, διαθέτει παγκόσμια εξαγωγική δύναμη σε 6 ηπείρους και έχει άμεση
πρόσβαση σε περισσότερους από 120 εκ. καταναλωτές, εντός 48 ωρών από την εξαλίευση. Το κύριο
χαρακτηριστικό του Ομίλου Ανδρομέδα είναι η υψηλή ποιότητα και η φρεσκότητα των προϊόντων του,
που συνδυάζεται με ένα καλά μελετημένο δίκτυο διανομής.
Η Ανδρομέδα απασχολεί συνολικά 640 άτομα, εκ των οποίων 270 στην Ισπανία και 370 στην Ελλάδα. Ο
Όμιλος Ανδρομέδα διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγή: γόνου, εκτροφής, συσκευασίας, μεταποίησης
και διανομής ψαριών. Τα βασικά είδη του Ομίλου Ανδρομέδα είναι η τσιπούρα, το λαβράκι, ο κρανιός και
το φαγκρί. Με πρωτοποριακή τεχνογνωσία στη γενετική επιλογή και την παραγωγή γόνου και ψαριού.
Με παραγωγή γόνου 100 εκ. ιχθυδίων και φρέσκου ψαριού, που ξεπερνάει τους 15.000 τόνους. Ο
Όμιλος Ανδρομέδα αποτελεί μία πρωτοπόρο, κερδοφόρα και οικονομικά υγιή επιχείρηση του κλάδου με
περισσότερες από 25 βασικές αγορές δραστηριοποίησης (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, ΗΠΑ,
Μαρόκο, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Αγγλία, Κίνα, Τσεχία, κ.α.).
Από το 2007 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει μία αποτελεσματική στρατηγική εξαγορών και
ενοποίησης, με περισσότερες από 10 ολοκληρωμένες επενδυτικές κινήσεις. Παράλληλα, το 2017
ξεκίνησε ένα νέο τριετές επενδυτικό σχέδιο ύψους €40 εκ., που περιλαμβάνει τη βελτίωση και ανάπτυξη
των μονάδων εκτροφής, την επέκταση και αναβάθμιση των μονάδων συσκευασίας και τυποποίησης, την
προώθηση των προϊόντων και φυσικά την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Έχοντας καταφέρει να αναπτύσσεται δυναμικά από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, και με την υποστήριξη
της «Amerra Capital Management», επενδυτικού fund με εξειδίκευση στον κλάδο της αγροτικής
οικονομίας, υψηλή τεχνογνωσία στον τομέα του σολομού και πρόσβαση σε ευρύ δίκτυο αγορών, ο
Όμιλος Ανδρομέδα έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό όμιλο εταιριών με βασικό στόχο να καθιερωθεί ως ο
ηγέτης της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας.
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ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΑΑΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Με ενεργητικό € 1,7 δις, η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ δραστηριοποιείται σε
επενδύσεις σε ακίνητα και διοικείται από στελέχη με σημαντική εμπειρία στην
εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών, υλοποίηση επενδύσεων και δημιουργία αξίας
για την εταιρεία και τους μετόχους της.
Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ αποτελείται από πάνω από 340 εμπορικά
ακίνητα, κυρίως γραφεία και καταστήματα. Με πάνω από το 80% του χαρτοφυλακίου της να βρίσκεται
σε αστικές περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα και επιλεκτικά σε άλλες
βασικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ διαθέτει υψηλής
ποιότητας και απόδοσης, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με υψηλά επίπεδα πληρότητας, μακροχρόνιες
μισθώσεις και ισχυρή βάση μισθωτών.

Greek National Tourism Organization
The Greek National Tourism Organization (GNTO), that was founded in 1929 and
was re-established in 1951, is a Public Entity (PE) under the supervision of the
Ministry of Tourism.
With a vast history spanning over 65 years, the GNTO has had a significant
contribution in the development of Greek Tourism.
The Organization’s main mission nowadays is to develop and promote the Greek
tourism product through the implementation of promotional tourism campaigns
both in Greece and abroad utilizing as well its extensive network of overseas
offices.
Based on the national tourism strategy set by the Greek Ministry for Tourism, the GNTO is responsible
for developing and implementing the national communication strategy for the promotion of Greece as a
tourism destination worldwide.
In its capacity as such, the GNTO has the following responsibilities:
•
Conducts market research and studies. Analyses global tourism trends utilizing own data as
well as those provided by other national and international tourism organisations and associations.
•
Undertakes offline advertising campaigns in a selected number of widely known and highly
esteemed international media.
•
Utilizes all online channels available – digital, social media, etc. – to promote tourism to Greece
and undertakes large scale promotional campaigns in major Online Travel Agencies (OTA’s) and Search
Engines.
•
Runs extensive joint marketing campaigns with major travel institutions and tour operators,
both mainstream and niche.
•
Develops and produces publications and other audiovisual materials (video, images, etc) to
promote Greece as a tourism destination.
•
Participates in a significant number of international exhibitions and trade shows around the
world (43 exhibitions in 2017, 45 in 2018).
•
Plans and implements international business and consumer events working alongside its global
network of trade partners and overseas offices and supports innovative third party initiatives.
•
Develops and undertakes promotional and other initiatives as part of Tourism Years (i.e.
Greece-China Tourism Year in 2017, Greece- Russia Tourism Year in 2018).
•
Organizes a wide range of press and fam trips for media and trade representatives as well as
popular TV personalities, bloggers and opinion leaders from across the world, in both established and
lesser known Greek destinations aiming to boost visitor economy across the country.
•
Works in close co-operation with the regional and local tourist authorities and coordinates their
activities and campaigns to ensure the optimization of Greece’s promotion as tourism destination
overseas.
•
Undertakes initiatives to boost internal tourism.
•
Develops and implements crisis management plans .
Moreover, with its vast experience and expertise and its large network of associates and stakeholders
both in Greece and abroad, the GNTO has been and continues to be fundamental in the national effort
of promoting "Greece", this truly unique and amazing destination, both cost-effectively and efficiently.
It is a member of the World Tourism Organization since 1975.
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It is a full member of the European Travel Commission.
Greek National Tourism Organization Secretary General: Mr Konstantinos Tsegas.
Official site of G.N.T.O.: www.visitgreece.gr

ICAP Group
H ICAP Group- με 3.900 εργαζομένους (εκ των οποίων οι 2.800 σε εγκαταστάσεις
πελατών)- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην
Ελλάδα, με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά την εξαγορά της από
το SEEF Fund της Global Finance το 2007, έχει αναπτυχθεί ραγδαία και σήμερα παρέχει
μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit
Risk Services, Marketing & Sales Solutions, Management Consulting και People &
Employment Solutions. Είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί ως Οργανισμός
Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας από την European Securities and Markets Authority (2011) και
από την Τράπεζα της Ελλάδος (2008) ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI)
στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ και της Ε.Ε., ενώ έχει αναπτύξει στρατηγικές
συμμαχίες με κορυφαίες εταιρείες, όπως η Dun & Bradstreet, GOOGLE, HUTHWAITE, HOGAN
Assessment Systems, Cut-e, NorthgateArinso και COFACE.

Ροδούλα Α.Ε.
Το 1999, ο Παναγιώτης και ο Ηλίας Καραχάλιος σε μια γειτονιά της Αθήνας
δημιουργούν ένα μικρό εργαστήρι προϊόντων ζύμης. Το μεγάλο κενό στην αγορά του
ποιοτικού γλυκού στην Ελλάδα τους έδωσε το έναυσμα στο να επενδύσουν στην
γλυκιά πλευρά της ΡΟΔΟΥΛΑ. Σήμερα με 2 υπερσύγχρονες παραγωγικές
εγκαταστάσεις που αγγίζουν τα 6.000τμ συνεχίζουν να προσφέρουν με συνέπεια ένα
μέλλον γεμάτο ποιοτικές γεύσεις και καινοτόμα προϊόντα. Η εταιρία ΡΟΔΟΥΛΑ, για
πολλά χρόνια ηγέτης στο χώρο του food service, πλέον έχει μπει δυναμικά και στο supermarket στην
Ελλάδα και το εξωτερικό με τα προϊόντα ζύμης.
Η διασφάλιση ποιότητας και σταθερότητας των προϊόντων είναι κύριο μέλημά της, γι’ αυτό το λόγο και
εφαρμόζει κατά την παραγωγή της πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης (ISO, BRC, IFS).
Συνδυάζοντας την υψηλή τεχνολογία μαζί με παραδοσιακά αυθεντικές συνταγές βασισμένες στα οφέλη
της Μεσογειακής διατροφής δημιουργεί προϊόντα καθαρής ετικέτας με υλικά από τη μητέρα γη. Από το
2016 μέχρι και σήμερα ο οργανισμός International Taste & Quality Institute, επιβραβεύει τα προϊόντα
ΡΟΔΟΥΛΑ ως προϊόντα ανώτερης γεύσης και ποιότητας.
Με αργά αλλά σταθερά βήματα η εταιρία ξεκίνησε την εξαγωγική της δραστηριότητα στην Ευρώπη και
έπειτα στη Μέση Ανατολή (πιστοποιημένη κατά Kosher και Halal) με μεγάλη επιτυχία. Τα τελευταία
χρόνια επεκτάθηκε στην Αμερική και τον Καναδά στο κομμάτι του food service και του supermarket.
Μεγάλη ώθηση σε αυτό έδωσε η έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρία με το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο
του Rutgers, όπου δημιούργησε τις βάσεις για τη στρατηγική επέκταση της εταιρίας στις ΗΠΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραδοσιακή γεύση της πατσαβουρόπιτας έχει κερδίσει την καρδιά του
καταναλωτικού κοινού σε όλο τον κόσμο. Μια παραδοσιακή συνταγή από την Ήπειρο που ξεχωρίζει για
την εκλεκτή γεύση της και την ποιότητά της.
Η ΡΟΔΟΥΛΑ, σήμερα, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και
γλυκισμάτων στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο.
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Η ΔΕΗ Α.Ε., η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, έχει ορίσει την Εταιρική και
Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της και θεμέλιο λίθο του
στρατηγικού της σχεδιασμού. Γι’ αυτό η Επιχείρησή μας αναλαμβάνει υπεύθυνες
πρωτοβουλίες και εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές σε ολόκληρο το φάσμα των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
Απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη τόσο της κοινωνίας όσο και της αγοράς και
υλοποιούμε ένα σύγχρονο σχέδιο ορθών πρακτικών προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και
τις ευθύνες που αντιστοιχούν στο μέγεθος και στην ιστορία μας.
Υποστηρίζουμε με συγκεκριμένα έργα και δράσεις το περιβάλλον, την κοινωνία και τη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη, με βασικό κριτήριο την ανθρωποκεντρική κουλτούρα που μας διακρίνει.
Εξασφαλίζουμε τη δυναμική προοπτική της ΔΕΗ στον 21ο αιώνα με βιώσιμες πρακτικές και
δημιουργούμε υπεραξία για την κοινωνία.

ΕΥΔΑΠ
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) είναι η
μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του
νερού. Η ΕΥΔΑΠ υδροδοτεί πλήρως και με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές
προδιαγραφές, πληθυσμό που προσεγγίζει τα 4.300.000 κατοίκων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, μέσω
ενός εκτενούς δικτύου που περιλαμβάνει 2.100.000 συνδέσεις, ενώ το μήκος των αγωγών του
ανέρχεται σε 9.500 χιλιόμετρα. Ο τομέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.500.000 κατοίκους, ενώ το
συνολικό μήκος των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ανέρχεται σε 8.500 χιλιόμετρα περίπου.
Η ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1980, όταν συγχωνεύθηκαν η Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Υδάτων των Πόλεων
Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων και ο Οργανισμός Αποχέτευσης Πρωτευούσης.
Η Εταιρεία, πιστή τις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης
και αποχέτευσης προς τους πελάτες της, βέλτιστες οικονομικές αποδόσεις προς τους μετόχους της, και
λειτουργεί υπό το πρίσμα υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών απέναντι στην κοινωνία, πάντα με
επίκεντρο τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος.

ENTERPRISE GREECE
Ο Οργανισμός ENTERPRISE GREECE είναι ο αρμόδιος εθνικός
φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και
την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και
να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας. Ο Οργανισμός Enterprise
Greece υποστηρίζει τους διεθνείς επενδυτές να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα,
συμβάλλει στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, και παρέχει σημαντική πληροφόρηση για την χώρα ως
επενδυτικό προορισμό, προβάλλοντας τους τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτει ασυναγώνιστα
πλεονεκτήματα. Παράλληλα, ο Οργανισμός αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, και στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και
να εντοπίσουν νέους εταίρους, έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Μάθετε περισσότερα
Για να μάθετε περισσότερα για τις ποικίλες επενδυτικές και εξαγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.enterprisegreece.gov.gr
Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα, T: 210 335 5700
Email: info@enterprisegreece.gov.gr Website: www.enterprisegreece.gov.gr
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FrieslandCampina Hellas
Η Royal FrieslandCampina είναι μία εταιρία με μακρά ιστορία που ξεκινά
από την ίδρυση ενός τοπικού συνεταιρισμού γαλακτοκομικών το 1871 από
μία ομάδα κτηνοτρόφων στην Ολλανδία και φτάνει σήμερα να αποτελέσει
μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
στον κόσμο, με τζίρο 12 δις ευρώ, με γραφεία σε 33 χώρες, με
συνεταιριστική βάση 19.000 μέλη-κτηνοτρόφων, με παγκόσμια εμβέλεια 100 και πλέον χώρες-, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της φτάνει τα 23,675
άτομα.
Η FrieslandCampina Hellas ουσιαστικά ταυτίζεται με τα προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ,
που για 90 χρόνια καλύπτουν τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες της ελληνικής οικογένειας. Σήμερα, η
εταιρεία διαθέτει μία ολοκληρωμένη γκάμα σε όλες τις κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων, που
περιλαμβάνει βρεφικά γάλατα και κρέμες, γάλατα εβαπορέ και υψηλής παστερίωσης, γιαούρτια,
βούτυρα, κρέμες γάλακτος και τυριά με τις επωνυμίες ΝΟΥΝΟΥ, FRISO, MILNER και FINA. Παράλληλα
διακινεί προϊόντα για επαγγελματική χρήση με τις επωνυμίες όπως FRICO, DEBIC, Dutch Lady and
NOYNOY Barista’s Gold.
Η μονάδα παραγωγής γάλακτος στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, λειτουργεί από το 2004. Το 2011,
μέσα από τη σημαντική επένδυση ιδίων κεφαλαίων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, η εταιρία υλοποίησε
την μεταφορά της παραγωγής γάλακτος από την Γερμανία στην Ελλάδα. Η μονάδα διαθέτει
υπερσύγχρονο εξοπλισμό που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ακολουθώντας τις τελειότερες διαδικασίες
διασφάλισης ποιότητας αλλά και σεβασμού τόσο προς τους εργαζόμενους και προς το περιβάλλον.
Η Φροντίδα για τον Άνθρωπο και την Κοινωνία και η ευθύνη απέναντι στην Ελληνική κοινωνία,
αποτελούν θεμελιώδεις αξίες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο του
προγράμματος ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΓΑΠΗ που εφαρμόζει, διευρύνει και ενισχύει τις πρωτοβουλίες της για την
αντιμετώπιση της φτώχειας. Συγκεκριμένα, τα επτά τελευταία χρόνια, η εταιρία προσέφερε στην
ελληνική κοινωνία προϊόντα συνολικής αξίας 1.8 εκατομμύρια ευρώ σε 350 και πλέον φορείς και
ιδρύματα. Από το 2015, δημιουργήθηκε και το πρόγραμμα «ΝΟΥΝΟΥ. Ένα ποτήρι Γάλα για κάθε Παιδί»
προσφέροντας συνολικά 1.600.000 ποτήρια γάλα ΝΟΥΝΟΥ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των
αναγκών σε γάλα, χιλιάδων παιδιών που βρίσκονται υπό τη φροντίδα αναγνωρισμένων οργανισμών με
λειτουργούσες μονάδες φιλοξενίας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.
H 100% ελληνική εταιρία ΜΕΓΑ αποτελεί μια από τις πλέον εξελιγμένες
βιομηχανίες στην Ευρώπη στον τομέα προϊόντων ατομικής υγιεινής. Με
αγαπημένες μάρκες εμπιστοσύνης όπως: EveryDay, Babylino, Pom Pon,
BabyCare, Wet Hankies, Sani, Tipers κ.ά. και με έμφαση στην εξαιρετική
ποιότητα, στην καινοτομία και στη φιλικότητα στο δέρμα, κατέχει σήμερα
ηγετικές θέσεις στην κατηγορία προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα.
H ΜΕΓΑ συνεχίζει τη δυναμική της πορεία η ΜΕΓΑ, αυξάνοντας το τζίρο της
κατά 138%, συνεχίζοντας το επενδυτικό της πλάνο (επενδύσεις πάνω από 68 εκ. €) και αυξάνοντας το
προσωπικό της κατά πάνω από 98% το διάστημα 2010 - 2017.
Ενδυναμώνοντας τις συνεργασίες σε πάνω από 30 χώρες, κατάφερε να εξαπλασιάσει τις εξαγωγές της,
επιβεβαιώνοντας ότι η καινοτομία και η ποιότητα μπορούν να έχουν ελληνική ταυτότητα, αλλά και
διεθνές διαβατήριο.
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Το CSR in Greece, Κέντρο Τεχνογνωσίας ΕΚΕ της Capital
Link, έχοντας πάντα ως στόχο να στηρίζει και να
προβάλλει τις δράσεις που ωφελούν τις ευάλωτες
Κοινωνικές Ομάδες και τη Κοινωνία, επέλεξε ως Μουσική
Επένδυση του Συνεδρίου τις συνθέσεις του κ. Μενέλαου
Κανάκη,
Ψυχολόγου/Ψυχοθεραπευτή/Κοινωνικού
Λειτουργού, Συνεργάτη του Θεραπευτικού και
Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου «Αντίστιξη» και Συντονιστή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του
Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Η μαγεία της εξερεύνησης της ανθρώπινης ψυχής αλλά και ο μαγικός κόσμος της μουσικής
ανέκαθεν γοήτευαν τον Μενέλαο Κανάκη. Μετά από ενδελεχή αναζήτηση και σπουδές σε
διάφορα αντικείμενα, τον κέρδισε η επιστήμη της ψυχολογίας η οποία αποτελεί την
επαγγελματική του ιδιότητα, ενώ συνέχισε αδιάλειπτα την ενασχόλησή του με
τη μουσική συνθέτοντας και ενορχηστρώνοντας δικές του μελωδίες.
Κατάφερε να «παντρέψει» τα ευεργετικά οφέλη της ψυχοθεραπείας με τη συμβολική
γλώσσα της μουσικής, η οποία απελευθερώνει το συναίσθημα, επιδρά σε βιοψυχικές
λειτουργίες του ατόμου αλλά επίσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής και πραγματικότητας κάθε ανθρώπου άλλα και κάθε λαού. Η δουλειά
του, τα χόμπι του και η οικογένειά του είναι οι μεγάλες του αγάπες που του προσφέρουν
χαρά και ικανοποίηση και τον γεμίζουν σαν άνθρωπο.
O κ. Κανάκης συνδυάζει με ένα ιδιαίτερα σπάνιο τρόπο την απασχόληση σαν
Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπευτής/Κοινωνικός Λειτουργός και τη σύνθεση και ενορχήστρωση
μουσικής. Μουσικές του συνθέσεις έχουν επενδύσει Παρουσιάσεις, Βίντεο, Ομιλίες σε
Συνέδρια τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για θέματα με ιδιαίτερη ευαισθησία
για το Κοινωνικό Σύνολο όπως : * Θέματα μεταναστών και προσφύγων στην Πλατφόρμα
Ευρωπαϊκών Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού από την Ευρώπη (PERCO) * Θέματα που
αφορούν την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση αιτούντων άσυλο στο Ευρωπαϊκό
Δίκτυο (SAVIAV) * Στη Μεσογειακή Πλατφόρμα Μετανάστευσης Ερυθρού Σταυρού /
Ερυθράς Ημισελήνου * Εορταστικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου
Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας, * Εκπαιδεύσεις και Ομιλίες σε εθελοντές του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού κ.α. Είναι επίσης ευαισθητοποιημένος μέσα και από την επαγγελματική
του εμπειρία στην παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
για τη σημαντικότητα του έργου που παρέχεται από τον ΕΕΣ, όπως και άλλες ΜΚΟ.
Το 2016 κυκλοφόρησε από την FM RECORDS το πρώτο ψηφιακό του άλμπουμ με 14
ορχηστρικές συνθέσεις και τίτλο "Moments" by Menelaos. Πρόσφατα κυκλοφόρησε από την
FM RECORDS το δεύτερο ψηφιακό του άλμπουμ με τίτλο «Reflections of Life», με 14
μουσικές ορχηστικές συνθέσεις, αφιερωμένες στην ίδια τη ζωή, με ευγνωμοσύνη για τα
καλά αλλά και τα αρνητικά της. Τη ζωή που έχει τους δικούς της τρόπους να μας ωριμάζει
και να μας εμπλουτίζει μέσα και από τις δυσκολίες ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνουμε.
WWW.KANAKISMENELAOS.COM
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ΧΟΡΗΓΟΙ COFFEE BREAK
Από το 1988, η KAFEA TERRA Food & Drinks AEBE
συνεχίζει αδιάλειπτα τη δραστηριοποίησή της στην
αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής
ποιότητας, διεθνούς φήμης και αναγνωρισιμότητας με
ναυαρχίδα τον espresso illy, καθώς και στην παραγωγή του
espresso Dimello στην Ελλάδα και διάθεσή του, τόσο στην
εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.
Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά,
διαθέτοντας το μεγαλύτερο εθνικό δίκτυο εμπορικών
συνεργατών στον κλάδο HO.RE.CA. Παράλληλα, έχει στην ιδιοκτησία της, πρότυπη, ευρωπαϊκών
προδιαγραφών, βιομηχανική μονάδα κάθετης επεξεργασίας espresso.
Στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων που εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά με αποκλειστική
διανομή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το γαλλικό τσάι Dammann Frères, τα δημητριακά
βρώμης Kölln, οι ποιοτικές σοκολάτες Monbana και Chocolanelle, και τα 1883 Routin syrups.
Επίσης, αντιπροσωπεύει τους κορυφαίους Οίκους επαγγελματικού εξοπλισμού La Marzocco και
Faema, εισάγοντας τις ομώνυμες μηχανές τους.
Τόσο οι ανθρώπινοι, όσο και οι φυσικοί, τεχνολογικοί και οικονομικοί πόροι της εταιρείας,
αφιερώνονται εδώ και 30 χρόνια στους τρεις πυλώνες που αποτελούν τη βάση για τη δυναμική
πορεία της προς το μέλλον:
•
The Bean… συνεργασίες με σεβασμό στους καφεκαλλιεργητές.
•
The Blend… σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και ανεξάντλητη έρευνα.
•
The Barista… εκπαίδευση για ένα άριστο αποτέλεσμα στο φλιτζάνι που ταξιδεύει τους
καταναλωτές στο μαγικό κόσμο του καφέ.

Η Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1922, και
κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων,
προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.
Όντας μια πρωτοπόρος, αμιγώς ελληνική βιομηχανία
τροφίμων, διαθέτει 4 εργοστάσια και 1 κέντρο Διανομής,
απασχολώντας 1.200 εργαζομένους.
Δραστηριοποιείται στις κατηγορίες:
•
Μπισκότα
•
Αρτοσκευάσματα
•
Μπάρες Δημητριακών
•
Ψωμί σε φέτες
Ηγείται της αγοράς των μπισκότων, ενώ κατέχει σημαντική θέση στον τομέα των
αρτοσκευασμάτων. Μελετώντας συνεχώς τις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών,
δημιουργεί λειτουργικά προϊόντα (Χωρίς Ζάχαρη/ με β-γλυκάνη / Χωρίς Γλουτένη).
Τα προϊόντα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ταξιδεύουν σήμερα σε περισσότερες από σαράντα χώρες και στις
πέντε ηπείρους, με αιχμή του δόρατος τα Caprice. Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΠΑΔΟΠΟΛΟΣ Α.Ε μετρά δεκάδες
βραβεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις.
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 με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο.
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο ραδιοσταθμός του Δήμου Αθηναίων ΑΘΗΝΑ984, που άρχισε να εκπέμπει
στις 31 Μαΐου 1987, εξακολουθεί να εκπέμπει με ένα πρόγραμμα
αντικειμενικό, πολυφωνικό, χωρίς προκαταλήψεις, αποκλεισμούς και
σκοπιμότητες, εκφράζοντας τους σκεπτόμενους πολίτες κι αναπτύσσοντας
αμφίδρομη σχέση με τους ακροατές του.
Ακολουθώντας τους σύγχρονους ρυθμούς ο ΑΘΗΝΑ 9.84 ανανεώνει συνεχώς το πρόγραμμά του με
ζωντανές εκπομπές, με μοντέρνα μουσικά και κλασικά ακούσματα, αλλά και με τα ξενόγλωσσα δελτία
ειδήσεων που μεταδίδονται σε 3 γλώσσες καθημερινά.
Στις δραστηριότητες του σταθμού είναι και ένας σύγχρονος ιστότοπος -www.athina984.gr- με συνεχή
ροή ειδήσεων από την Ελλάδα και τον Κόσμο, πληροφόρηση για όλα τα πολιτιστικά γεγονότα που
συμβαίνουν στον τόπο μας και κάθε τι άλλο που μπορεί να ενδιαφέρει το/τη σύγχρονο Αθηναίο/α. Για
την καλύτερη έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση ΕΙΣΑΙ ΑΘΗΝΑ 9.84!
ΣΗΜΕΡΑ
Όσο για μας, το πλήρωμα του καραβιού σήμερα: Είμαστε πάντα ο παλιός, καλός 9.84.
Μόνο που τώρα ακουγόμαστε και σε υπολογιστές, κινητά, ταμπλέτες.
Είμαστε πάντα το μέτρο της αισθητικής, της ποιότητας και της μετριοπάθειας στα FM.
Μόνο που τώρα εκπέμπουμε στους 98.3 και από το Δορυφόρο
Eutelsat 9B προς το έδαφος με συντονισμό του ψηφιακού δέκτη στις ακόλουθες παραμέτρους:
Συχνότητα: 12.399MHz
Πόλωση: Οριζόντια (H)
Συμβολορυθμός: 27.500 ΜSymbols/s
FEC: 2/3.
Και είμαστε πάντα η φωνή της Αθήνας που σκέφτεται, της Αθήνας που το ψάχνει, της Αθήνας που
επιμένει να μην κραυγάζει, της Αθήνας που έχει τη ματιά της στραμμένη στον Πλανήτη.
Όπως ήμασταν πάντα, από εκείνο το μακρινό Μάη μέχρι σήμερα.

Our mission is to create the free platform for all issues 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 live on and that
destroys the industry, physically and technically. Enjoying more page views per
month since last year – we have reached even 37,000 plus, nearly three times since six 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 or native advertising.
Allaboutshipping.co.uk is your NEW platform!

Η ιστοσελίδα www.bankingnews.gr ξεκίνησε τη λειτουργία
της πριν από περίπου μια δεκαετία, αποτελώντας αρχικά τη
βασική πύλη ενημέρωσης σε θέματα που άπτονταν της
τραπεζικής αγοράς, τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς.
Σταδιακά και σε συνάρτηση με τη διεύρυνση του αναγνωστικού της κοινού, η ιστοσελίδα επέκτεινε την
ενημέρωση που προσέφερε σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας, τόσο στο μακροοικονομικό όσο και
το μικροοικονομικό επίπεδο.
Έτσι, σήμερα η ιστοσελίδα www.bankingnews.gr αποτελεί μία από τις εγκυρότερες ενημερωτικές πύλες
στην Ελλάδα για την οικονομία, το Χρηματιστήριο, την τραπεζική αγορά, αλλά και για τις
δραστηριότητες των επιχειρήσεων από όλους τους παραγωγικούς κλάδους.
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Παράλληλα, το www.bankingnews.gr έχει καταφέρει, χάρη στην αξιόπιστη πληροφόρηση, να κερδίσει
την εμπιστοσύνη αναγνωστών από το εξωτερικό που θέλουν να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο
ελληνικό οικονομικό πεδίο.
Πρόσφατα εξάλλου, η ιστοσελίδα www.bankingnews.gr προχώρησε σε πλήρη ανανέωση του
σχεδιασμού και της εικόνας της, εμπλουτίζοντας την ύλη της με νέες ενημερωτικές ενότητες (ενέργεια,
ασφάλειες, αυτοκίνητο κ.α.) που ενίσχυσαν περαιτέρω τον αριθμό των καθημερινών επισκεπτών –
αναγνωστών της.

To Περιοδικό Building Green προσεγγίζει την Αειφορία με
επίκεντρο το Κτίριο και το Δομημένο Περιβάλλον.
Αμεσότητα και ευχρηστία
To Περιοδικό 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 Δόμηση, 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 επικοινωνίας, διασφαλίζοντας την
ποιότητα της πληροφορίας που μεταδίδουμε. Το Περιοδικό 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

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.
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H πρώτη οικονομική εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ σε κυκλοφορία και
χρονολογία έκδοσης.
H "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ" εκδίδεται ανελλιπώς από το 1929 ως
ημερήσια, πρωινή 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 18741974.
Το 1988 βραβεύτηκε από την ΕΔΙΠΤ (ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)
για τα 58 χρόνια συνεχούς έκδοσης.
Βρίσκεται στο διαδίκτυο από το 1995. Όλες οι προκηρύξεις ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και Οργανισμών.
Καθημερινά μπορείτε να ενημερωθείτε για όλους τους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται
www.dimoprasion.gr
Προσλήψεις Προσωπικού
Τεχνικά Έργα – Μελέτες
Προμήθειες
Εκποιήσεις
Πλειστηριασμοί
Εκμισθώσεις
Εργολαβίες
Η εφημερίδα Δ&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
Πανεπιστημίου 57 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103215692 ΦΑΞ: 2103215877
Email info@dimoprasion.gr

H economia Publishing ασχολείται με την έκδοση οικονομικών
περιοδικών, βιβλίων και λευκωμάτων στα ελληνικά και στα αγγλικά και
διοργανώνει σχετικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες. Βασικό
αντικείμενό μας 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 και αποτελεί μέλος της European Business Press (EBP). Από το
1976 διαθέτει την αποκλειστικότητα για την αναδημοσίευση άρθρων του “The Economist” στην
Ελλάδα. Περιλαμβάνει οικονομικά, τραπεζικά και γενικότερα επιχειρηματικά θέματα, παρουσιάζοντας,
παράλληλα, συνεντεύξεις διακεκριμένων ανθρώπων του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού κόσμου
και αφιερώματα σε νεοφυείς και επιτυχημένες επιχειρήσεις.
Το Greek 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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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (The National Herald) is a daily Greek-language newspaper, which
has been serving the Greek American community continuously since 1915. Today,
“Εθνικός Κήρυξ” enjoys a circulation of more than 40,000 copies per day. Of those
22,000 are home delivered and another 12,000 copies are mailed nationwide. “Εθνικός
Κήρυξ” can be found in more than 1,000 newsstands within the Eastern Sea Board
area.
THE NATIONAL HERALD is a weekly English-language newspaper, which has a total
circulation of 25,000 subscribers. Of those 15,000 are home delivered.
Our Greek and English websites have approximately 80,000 visits each month and they have been
growing at an average annual rate of more than 40%. They are entirely subscription based.
Visit our websites at: www.ekirikas.com & www.thenationalherald.com

Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό portal στην Ελλάδα, προσφέρει την καλύτερη
ενημέρωση, τις πιο έγκυρες και δημιουργικές business ιδέες και λύσεις ενώ είναι
πάντα δίπλα στους αναγνώστες που αναζητούν ευκαιρίες, ερεθίσματα και
προτάσεις, οδηγώντας την κούρσα της «επαγγελματικής εξέλιξης». Για αυτό
άλλωστε και χαίρει της εμπιστοσύνης εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών
μηνιαίως.
Στόχος του είναι να αποτελεί εργαλείο στα χέρια κάθε ανθρώπου που είναι ενεργός στην επιχειρηματική
σκηνή του σήμερα.
Βασική του επιδίωξη, είναι να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει, όντας μια ανεξάντλητη πηγή
πληροφοριών, γνώσεων και ιδεών, για νέους και μεστούς επιχειρηματίες, για ελεύθερους επαγγελματίες,
ιδιώτες και φοιτητές.
Τον Ιούνιο του 2016 βραβεύθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Best Business Site στα Digital Media
Awards.

Greek Reporter is the leading international Greek news network
reaching a prominent international audience of more than 10 million via
all its platforms and in three languages: English, Mandarin and Russian.
Working with journalists, photographers, camera crews and contributors
in the largest Greek centers around the globe, we are the Greek news
source for everything that matters from all around the world. The saying, “There is another Greece
outside of Greece,” is something that we strongly believe in.

Η ιστοσελίδα του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μιχάλη Ιγνατίου
που φέρει το όνομά (www.hellasjournal.com) έκανε την εμφάνισή
της στο Διαδίκτυο 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 Διασπορά.
Πέραν των ελληνικών και κυπριακών ειδήσεων οι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν τα νέα από το
Διεθνές 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 θα βρει σοβαρές ειδήσεις και σχόλια γραμμένα με ανεξάρτητο και
δημοσιογραφικό τρόπο και με σεβασμό στη δεοντολογία, την ελευθεροτυπία και τον αναγνώστη.
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Η εταιρεία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 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, ΤΑΞΙΔΙΑ, 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.

Το Κανάλι 1-90,4 είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Δήμου Πειραιά. Είναι ένας
ιστορικός ραδιοσταθμός που φέτος συμπληρώνει τριάντα χρόνια δημιουργικής
πορείας και δραστηριότητας και γράφει τη δική του σελίδα στα ερτζιανά και όχι
μόνο. Ιδρύθηκε το 1988 ένα μήνα πριν από τον 98,4 τον αντίστοιχο ραδιοσταθμό
της Αθήνας και είναι το πρώτο ραδιόφωνο που εξέπεμψε επίσημα στην Ελλάδα έξω
από την κρατική ομπρέλα ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την ελεύθερη ραδιοφωνία.
Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, έχει πρόγραμμα με ενημερωτικό, ψυχαγωγικό και
πολιτιστικό περιεχόμενο με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν τον Πειραιά
και τη ναυτιλία. Είναι το ραδιόφωνο που κρατά συντροφιά στους Πειραιώτες όλων
των ηλικιών όλων των αποχρώσεων και των κοινωνικών στρωμάτων που συνεχίζει
μια παράδοση υπευθυνότητας και συνέπειας που είναι τα στοιχεία εκείνα που το χαρακτηρίζουν
διαχρονικά. Το Κανάλι 1 90,4 το λειτουργεί η Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) που είναι
Δημοτική Επιχείρηση ειδικού σκοπού και διοικείται από ενδεκαμελές ΔΣ που ορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο της πόλης. Τα τελευταία χρόνια το Κανάλι 1 90,4 έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα με την
επωνυμία kanaliena.gr, ενώ λειτουργεί και web –TV μέσω της οποίας προβάλλονται τα σημαντικότερα
γεγονότα που συμβαίνουν σε ολόκληρη την περιφέρεια του Πειραιά.

Η ιστοσελίδα www.worldenergynews.gr αποτελεί πύλη
ενημέρωσης για θέματα που σχετίζονται με την αγορά
ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα,
ανανεώσιμες πηγές κτλ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το σχετικά μικρό διάστημα λειτουργίας της (ξεκίνησε τον Νοέμβριο του
2016), η ιστοσελίδα www.worldenergynews.gr έχει καταφέρει – χάρη στην έγκυρη και πλούσια
ειδησεογραφία που προσφέρει – να αναδειχτεί στην κορυφή των sites της κατηγορίας της.
Επισημαίνεται πως η ιστοσελίδα www.worldenergynews.gr δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προβάλλοντας μέσω άρθρων όλες τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στην
ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά σχετικά το ζήτημα της ανάπτυξης της λεγόμενης «καθαρής»
ενέργειας.
Επιπλέον, μέσω της στήλης «Εξοικονομώ» προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για την εξοικονόμηση,
βοηθώντας το ελληνικό νοικοκυριό να περιορίσει κατά το δυνατόν τις δαπάνες του σε ότι αφορά στην
κατανάλωση ενέργειας.
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ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
BCA College
Το BCA College (Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών) ιδρύθηκε πριν από 47 χρόνια και
αποτέλεσε τον πρωτοπόρο εκπαιδευτικό οργανισμό πάνω στις επιχειρησιακές σπουδές.
Εκφράζοντας μία νέα αντίληψη για την εποχή του, ήταν αυτό που προσέφερε πρώτο
στην Ελλάδα προγράμματα σπουδών σχετικά με το μάρκετινγκ, τα ναυτιλιακά και τη
διαφήμιση. Από την αρχή της λειτουργίας του, καθιέρωσε μεθόδους διδασκαλίας στα
πρότυπα των μεγάλων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Το BCA συμβαδίζει όλα αυτά τα χρόνια με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις. Δεν είναι τυχαίο
που ανώτατα πανεπιστήμια της Αγγλίας αναγνωρίζουν το BCA ως τμήμα τους στην Ελλάδα,
προσφέροντας στους αποφοίτους του τη δυνατότητα μίας ξεχωριστής σταδιοδρομίας. Το BCA πλέον έχει
διευρύνει τις δραστηριότητές στους τομείς του e-learning και συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα, με
συνεργάτες οργανισμούς και κρατικούς φορείς χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο.
Ιδρύθηκε το 2010 από 25 από τους πρώτους Έλληνες Διαμεσολαβητές.
Σήμερα η Ένωση, που αγκαλιάζει και είναι ανοικτή σε όλους τους
Διαμεσολαβητές, αριθμεί πάνω από 100 μέλη. Οργανώνει επιμορφωτικά
σεμινάρια για ήδη εκπαιδευμένους Διαμεσολαβητές, μέλη και μη αυτής,
αλλά και για μη Διαμεσολαβητές, που ενδιαφέρονται για τη Διαμεσολάβηση.
Έχει διοργανώσει σεμινάρια με ξένους και Έλληνες εκπαιδευτές (Advanced Mediation, Mediation
Advocacy, Διαπραγματεύσεις στη Διαμεσολάβηση) και πολλά εργαστήρια προσομοίωσης
διαμεσολαβήσεων.
Θεωρώντας ως αποτελεσματικότερη μέθοδο διάδοσης της Διαμεσολάβησης την ενημέρωση των
πολιτών, έχει διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία, από το 2011 μέχρι σήμερα, πληθώρα Ενημερωτικών
Ημερίδων με θέμα «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ»: στο
ΔΣΑ, στο Πνευματικό Κέντρο Κηφισιάς, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), καθώς και
σε Δήμους της χώρας, όπως στους Δήμους Πεντέλης – Μελισσίων, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Παπάγου –
Χολαργού, Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Παλαιού Ψυχικού, Νέου Ψυχικού, Κηφισιάς,
Ναυπλιέων και Λοκρού, Λαμιέων.
Διοργάνωσε εσπερίδα, από κοινού με την Ένωση Διαπραγματευτών (ΕΝΔΙΕ) στον Δ.Σ.Α. τον Μάρτιο του
2016.
Συμμετείχε στο Ελληνοπολωνικό Συνέδριο στο Άργος και στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2017.
Συμμετείχε και εκπροσωπήθηκε ενεργά σε Ημερίδες για τη Διαμεσολάβηση, που διοργάνωσε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον Βόλο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο,
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 Διαμεσολαβητές.

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.
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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 Business Angels Network, του
πρώτου μη-κερδοσκοπικού δικτύου business angels στην Ελλάδα – Σύντομα περισσότερες
πληροφορίες

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA
“Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA, ιδρύθηκε
από Έλληνες ναυτικούς και πλοιοκτήτες την 4η Ιουνίου 1982 στον Πειραιά, με τη
Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης "Να Σώσουμε τις Θάλασσες". Λειτουργεί ως μη
κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με σκοπό την εξάλειψη της θαλάσσιας
ρύπανσης καλλιεργώντας την περιβαλλοντική συνείδηση και ενισχύοντας την
ασφάλεια στη θάλασσα, μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας ενημέρωσης,
εκπαίδευσης και κινητοποίησης όλων στη ναυτιλία.
Ως πιστοποιημένο "Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη
Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση", η HELMEPA προσφέρει ετήσια επιμόρφωση - refresher
training (Σεμινάρια/Προσομοίωση) σε αξιωματικούς/προσωπικό εταιρειών μελών καθώς και προγράμματα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε παιδιά/νέους ενώ συντονίζει εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού
με τη συμμετοχή εταιρειών μελών στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους. Επτά ακόμη
MEPAs έχουν δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο και συνεργάζονται υπό την αιγίδα της INTERMEPA.”

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας
εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων
που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της,
παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία,
συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών
στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των
τραπεζών-μελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλλΚΔΔ)
Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας
(ΕλλΚΔΔ) 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
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θεσμού της διαμεσολάβησης. Επιπλέον, στους στόχους του Κέντρου περιλαμβάνεται και η Διαιτησία,
αλλά και άλλες μορφές Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR). Ήδη από το 2010, το Ελληνικό Κέντρο
Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας 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 Διαμεσολάβησης
Το Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ) συστάθηκε το έτος
2016 από την ανάγκη της αγοράς για εξειδικευμένη αντιμετώπιση των
εργασιακών θεμάτων – εντός και εκτός της επιχείρησης.
Την ανάγκη αυτή αφουγκράστηκαν πρόσωπά με εμπειρία και εξειδίκευση στην
εναλλακτική επίλυση διαφορών με συνεργατικό πνεύμα, και συγκεκριμένα:

•

Το Ελληνικό Παραρτήματος του Διεθνούς Συλλόγου Employee Assistance
Professionals Association – EAPA που διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και κύρος στην
πρόληψη διαφορών και στην προώθηση λύσεων στο Εργασιακό Χώρο,

•

Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ, επιχειρηματικό σωματείο από το 1922, που πρώτο προέβλεψε την
ανάγκη για επίλυση των διαφορών εκτός των δικαστηρίων και δημιούργησε το Ελληνικό
Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας το 2006

Το ΕλλΚΕΔ είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία και στοχεύει:
• στη διάδοση και εφαρμογή των πρακτικών μεθόδων και τεχνικών της διαμεσολάβησης στην
Εργασία (συμπεριλαμβάνοντας τη Διαμεσολάβηση σε Εργασιακά και Εργατικά θέματα –
Workplace & Employment Mediation)

•

στη διαχείριση των συγκρούσεων στην εργασία

•

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και
οργανισμών που δρουν στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, στο ΕλλΚΕΔ συνέπραξαν με απόλυτη επιτυχία και προσήλωση στους κοινούς στόχους:
(α) Το Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Συλλόγου Employee Assistance Professionals
Association – EAPA, o επίσημος φορέας που εκπροσωπεί τον τομέα των ΕΑΡ στην Ελλάδα, είναι
Μέλος του διεθνούς Συλλόγου ΕΑΡΑ και ενδεικτικά στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση &
εξειδίκευση στον τομέα της προαγωγής ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο και προγραμμάτων
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, στην υλοποίηση δράσεων & προγραμμάτων με σκοπό την
αξιολόγηση & πρόληψη ψυχοκοινωνικών ρίσκων στον εργασιακό χώρο.
(β) ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ που μέσω του Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας
αποτελεί τον πρώτο φορέα που ασχολήθηκε με τη διαμεσολάβηση, προωθώντας το θεσμό ήδη από
το έτος 2006. Με τη συμμετοχή του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ και μέλη έμπειρους επαγγελματίες –
πιστοποιημένους διαμεσολαβητές, προώθησε εξαρχής αφενός μεν λύσεις στον επιχειρηματικό κόσμο
για τη σταδιακή θεμελίωση και ανάπτυξη επιχειρησιακής κουλτούρας εξωδικαστικής επίλυσης
διαφορών συμβάλλοντας στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις,
αφετέρου δε επιλογές στον πολίτη, στην οικογένεια και στην κοινότητα για φιλική επίλυση
διαφωνιών με συνεργατικές (win-win) λύσεις.
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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.
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ
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.
- Διοργάνωση 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 Δράσης 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:
Διοργάνωση παρουσιάσεων δοκιμαστικών προϊόντων.
Διεύθυνση 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.

Endeavor
H Endeavor είναι διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός
στήριξης της επιχειρηματικότητας με γραφεία σε 30
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 1600
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επιχειρηματίες από 1000+ εταιρείες, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 1.500.000 θέσεις
εργασίας και κατέγραψαν περισσότερα από $15 δισ. έσοδα το 2017.
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 26 επιχειρήσεις σε τομείς όπως ο
αγροδιατροφικός, ο τουρισμός, η τεχνολογία και οι οικονομικές υπηρεσίες.
www.endeavor.org.gr

Envolve Entrepreneurship
Το Envolve Entrepreneurship είναι ένας οργανισμός στήριξης της
επιχειρηματικότητας, που ιδρύθηκε από τον Όμιλο Libra και παρέχει
πόρους, εκπαίδευση και προγράμματα βράβευσης για τη νεοφυή
επιχειρηματικότητα παγκοσμίως. Ο οργανισμός ενσωματώνει το πρώην
Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (ΗΕΑ) και το Αμερικανικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (ΑΕΑ) –
προγράμματα τα οποία έχουν αναδείξει 35 νικητές από το 2012, υποστηρίζοντας τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και των Η.Π.Α. To Envolve στοχεύει στη δημιουργία
μιας παγκόσμιας κοινότητας όπου όλοι οι επιχειρηματίες μπορούν να ευημερήσουν και να αναπτυχθούν,
και στοχεύει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, διασφαλίζοντας την
άμεση διαθεσιμότητα υπηρεσιών επιχειρηματικής στήριξης σε όλους τους επιχειρηματίες.

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 Sarbanes, John Brademas, Αθανάσιος Κανελλόπουλος, Αντώνης
Τρίτσης, Νικήτας Κακλαμάνης κ.ά.
Πρέσβεις ΗΠΑ : Nicholas Burns, Michael Sotirchos, Thomas Niles, Thomas Miller, Charles Ries κ.ά.
Προσωπικότητες : Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, Ιωάννα Τσάτσου-Σεφεριάδη, Robert Frost, Allen
Ginsberg, Γιώργος Σεφέρης, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Μιχάλης Κακογιάννης κ.ά.
Ακαδημαϊκοί : Κωνσταντίνος Τρυπάνης, Πέτρος Χάρης, Δημήτρης Νανόπουλος, Κική Δημουλά, Σταμάτης
Κριμιζής, Χρήστος Ζερεφός, Θανάσης Βαλτινός κ.ά.

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - Ε.Θ.Ε.
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - Ε.Θ.Ε.) είναι ο φορέας
εκπροσώπησης των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων
Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
(Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίων
(Α.Ε.Ε.Χ.), των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.) και των Ανωνύμων
Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.).
Η Ε.Θ.Ε. ιδρύθηκε το 1985, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η δραστηριότητα της στοχεύει στην
προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού των συλλογικών επενδύσεων και της επαγγελματικής διαχείρισης.
Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και φορείς της
αγοράς. Είναι μέλος της European Fund and Asset Management Association – E.F.A.M.A. και της
International Investment Funds Association – Ι.Ι.F.A.
Στην ιστοσελίδα της www.ethe.org.gr υπάρχουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου αλλά και
των μελών της, πληροφορίες για τη δραστηριότητά της, ειδική ενότητα με τα στατιστικά στοιχεία της
αγοράς καθώς και επικαιροποιημένη ενότητα κανονιστικού πλαισίου.
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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.
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.

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ
Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ είναι αμιγώς Γυναικείο Αθλητικό Σωματείο, μέλος του ΣΕΓΑΣ,
αναγνωρισμένο από το Υφυπουργείο Αθλητισμού Ιδρύθηκε το 1976 από την
Ελευθερία Κούσουλα. ΣΤΗΡΙΖΕΙ κάθε προσπάθεια γύρω από τον αθλητισμό, τον
πρωταθλητισμό, τον εθελοντισμό, τον πολιτισμό. ΠΡΟΩΘΕΙ το Γυναικείο Αθλητισμό.
ΠΡΟΑΓΕΙ το Αθλητικό Ιδεώδες, Το Ολυμπιακό Πνεύμα, Την Ολυμπιακή Παιδεία, Τις
Αρχές και τις Αξίες του «Ευ Αγωνίζεσθαι», Την Ολυμπιακή Εκεχειρία, Το Ολυμπιακό
και Παραολυμπιακό Κίνημα. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ σύγχρονες αθλητικές υποδομές με έμφαση
στην περιφέρεια της Ελλάδας. ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
νέους ταλαντούχους αθλητές. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ το πνεύμα ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. ΜΑΧΕΤΑΙ κατά
της βίας και των αναβολικών (Doping). ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ έργο αλληλεγγύης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
ΕΡΓΟ
• Κατασκευή σταδίων και γηπέδων
• Δημιουργία, εξοπλισμός και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
• Εξοπλισμός νοσοκομείων
• Ενίσχυση αθλητών
• Ενίσχυση Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών
• Ενίσχυση αθλητικών διοργανώσεων
• Ενίσχυση αθλητικών σωματείων
• Έκδοση βιβλίων και συγγραμμάτων
• Διοργανώσεις διαλέξεων, αθλητικών ημερίδων και συνεδρίων
• Χορηγίες – δωρεές και στήριξη άλλων σωματείων και ιδρυμάτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο Κρήτης – Πάτρα –Ιωάννινα – Άρτα – Πρέβεζα – Θήβα –
Κατερίνη, Βόλος, Χανιά. Υπό δημιουργία : Σέρρες, Ρόδος
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Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.) ιδρύθηκε το 1945 και
αντιπροσωπεύει τους φορείς της εξαγωγικής δραστηριότητας στο σύνολό τους.
Αποτελεί την Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, μέλη του δε είναι
εξαγωγικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και εξαγωγικές οργανώσεις όλων των
κλάδων της εξαγωγής από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
Ο Στόχος του Π.Σ.Ε. είναι συνολικά η εξωστρέφεια της ελληνικής
οικονομίας και η υποστήριξη των εξαγωγών της χώρας. Επιπρόσθετα, όμως, εξασφαλίζει
ειδικά προνόμια για τα Μέλη του, καθώς αναλαμβάνει και υποστηρίζει:
Τη δημοσιοποίηση και προβολή από τα ΜΜΕ θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος για τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις
Τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων προώθησης και προβολής του κλάδου
Την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, Συνεδρίων και ενημερωτικών
εκδηλώσεων
Τις συναντήσεις, συσκέψεις εξαγωγικών επιχειρήσεων ανά γεωγραφική περιοχή,
χώρα, κλάδους ή ανά προϊόν
Την συμμετοχή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα διεθνούς φήμης.
Το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) αποτελεί τον επιστημονικό βραχίονα
του ΠΣΕ και συμβάλλει αποφασιστικά στην επιστημονική θεμελίωση των θέσεων και των διαβημάτων
του εξαγωγικού κλάδου στο σύνολό του.
Δραστηριότητες του ΚΕΕΜ:
Ειδικές κλαδικές μελέτες και έρευνες για προϊόντα και χώρες-στόχους.
Ενημερωτικά Δελτία για την πρόοδο και τις προοπτικές των εξαγωγών
Άμεσες Ενημερώσεις, Επισημάνσεις και Ειδικές Εγκύκλιοι επί εξαγωγικών θεμάτων
Οδηγός Εξαγωγών, με χρηστικές πληροφορίες για την εξαγωγική διαδικασία
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Νόμων, Κανονισμών και προδιαγραφών ποιότητας για τα εξαγώγιμα
προϊόντα.
Στόχος επίσης του Π.Σ.Ε. είναι ο εκσυγχρονισμός της εξαγωγικής βάσης της χώρας με την
αφομοίωση της νέας τεχνολογίας και την ποιοτική αναβάθμισή της, καθώς και η αναζήτηση νέων
ιδεών και εργαλείων μέσω των οποίων θα καταστεί η ελληνική επιχειρηματικότητα πιο
καινοτόμα, εξωστρεφής και ανταγωνιστικότερη στις διεθνείς αγορές.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Το Πανεπιστήμιο του Πειραιά κλείνει εφέτος τα 80 χρόνια του!
Ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 και τον Ιούνιο του 1989 η
Σχολή μετονομάσθηκε σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Σήμερα το Πανεπιστήμιο έχει 167 μέλη ΔΕΠ, 10 τμήματα ορισμένα εκ των οποίων
είναι μοναδικά στην Ελλάδα, 25 μεταπτυχιακά τμήματα και πάνω από 20.000
εγγεγραμμένους φοιτητές.
Θεωρείται ως ένα από τα περισσότερο σύγχρονα και αξιόπιστα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας
με διεθνείς αναγνωρισμένους καθηγητές.
Εκτός από τους διεθνείς αναγνωρισμένους καθηγητές, το Πανεπιστήμιο παρέχει στους φοιτητές του ένα
ήσυχο και πολιτισμένο περιβάλλον, γραφείο διασύνδεσης με την αγορά για την επαγγελματική
αποκατάσταση των αποφοίτων, για τους άριστους, Ιατρείο και συμβουλευτικό κέντρο.
Τέλος συμμετέχει σε διεθνή και συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Erasmus για την
προώθηση της διασύνδεσης των φοιτητών και του Πανεπιστημίου με άλλα διεθνή Ιδρύματα.
Νέος Πρύτανης ανέλαβε το 2018 ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Άγγελος Κότιος.
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Propeller Club
Το International Propeller Club των Ηνωμένων Πολιτειών,
ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 1923 και το οποίο τώρα αριθμεί
χιλιάδες μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας σε περισσότερες
από 80 πόλεις παγκοσμίως.
Το Propeller Club, Port of Piraeus ιδρύθηκε το 1935 ως Μη Κερδοσκοπικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος.
Μέσα στους σκοπούς του είναι η προώθηση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας των ΗΠΑ αλλά και όλων των
ναυτιλιακών κρατών σε θέματα εμπορικής ναυτιλίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης και συνεργάζεται με
όλους του φορείς της Ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, των διεθνών Ναυτιλιακών οργανισμών καθώς
και με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.
Οι πολλές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που διοργανώνει έχουν σκοπό να προωθήσουν το πνεύμα της
Αριστείας, Συνεργασίας και της διάσωσης της Ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Τα μέλη του International Propeller Club Port of Piraeus είναι ανώτατα στελέχη της Επιχειρηματικής και
Ναυτιλιακής κοινότητας της χώρας και της Ελληνικής Διασποράς.

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 Διεθνούς 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 90 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 Διεθνές 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 Δήμου 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 την διατήρηση και ενίσχυση των

δεσμών μεταξύ των Αποφοίτων του Κολλεγίου και την προαγωγή των αξιών
του - όπως αυτές συμπυκνώνονται στα ιδρυτικά οράματα για αξιοκρατία, ίσες ευκαιρίες
και πολυμερή ανάπτυξη της προσωπικότητας - σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο.
Ο ΣΑΚΑ διατηρεί και αναπτύσσει την προσφορά του στον Απόφοιτο σε υψηλό επίπεδο,
προάγοντας ταυτόχρονα (α) την πολιτιστική δραστηριότητα, με τη Θεατρική του
ομάδα, με παρουσιάσεις βιβλίων και συνολικά με εκδηλώσεις επιστημονικού,
επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος, (β) τον αθλητισμό, με Αποφοίτους να διακρίνονται
τόσο στα ομαδικά (ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ), όσο και στα ατομικά αθλήματα (στίβος, κολύμβηση),
(γ) την επικοινωνία, με το περιοδικό ΕΡΜΗΣ που αποστέλλεται σε όλους τους αποφοίτους, την
ιστοσελίδα www.saka.gr, το μηνιαίο ηλεκτρονικό bulletin αλλά και τη φιλοξενία των class reunions στη
Λέσχη, (δ) σύγχρονες υπηρεσίες και δραστηριότητες αξίας, όπως είναι τα Επαγγελματικά Clubs
που επιδιώκουν την ενεργή διασύνδεση του αποφοίτων, οργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις και
συναντήσεις.
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Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών & ΕΠΕ
Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αποτελεί ανεξάρτητο επιχειρηματικό
Σωματείο με μέλη από όλη την Ελλάδα.
Γενικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι

•
•

η διαφύλαξη και η
προαγωγή των συμφερόντων των Μελών του από νομική, οικονομική και κοινωνική
άποψη, στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας.

Στον σκοπό του Συνδέσμου περιλαμβάνονται μόνο τα κοινά συμφέροντα των Μελών του, και
ενδεικτικά η μελέτη και προαγωγή του θεσμού της Ανωνύμου Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης και των συναφών με αυτούς θεσμών, ως και η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών
επαγγελματικών συμφερόντων των οικονομικών μονάδων και επιχειρήσεων των Μελών του, που
λειτουργούν με τους θεσμούς αυτούς.
Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. έχει ιδρύσει από κοινού με άλλες οργανώσεις την Ανώτατη Βιομηχανική
Σχολή Πειραιώς, το σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς και το Ινστιτούτο Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων, το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας και το Ίδρυμα
Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων.
Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει Υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη,
Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο Κρήτης. Τον Ιούνιο του 2014 ιδρύθηκε υποκατάστημα και στην
Πάτρα.

The HOME Project
Αποστολή μας
Το The HOME Project είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε για να
καλύψει τις ανάγκες παιδιών, προσφύγων και μεταναστών, που φτάνουν στην
Ελλάδα μόνα τους. Στους ξενώνες που δημιουργούμε, παρέχουμε υποστήριξη,
προστασία, εκπαίδευση και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης σε παιδιά που
προηγουμένως ζούσαν στο δρόμο, σε καταυλισμούς, αστυνομικά τμήματα και
κέντρα κράτησης.
Μοντέλο
Το μοντέλο λειτουργίας μας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:
α) Ξενώνες που προσφέρουν ένα θεραπευτικό περιβάλλον και πλατφόρμα ένταξης, απόκτησης
δεξιοτήτων και απασχόλησης.
β) Δημιουργία θέσεων εργασίας για την ελληνική και την προσφυγική κοινότητα.
γ) Πρόσθετη αξία στην τοπική οικονομία μέσω της ανακαίνισης και ενοικίασης αναξιοποίητων κτιρίων
της Αθήνας, ανακουφίζοντας οικονομικά τους ιδιοκτήτες τους και ενεργοποιώντας την τοπική κοινωνία.

"Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση ΕΚΕ" | www.CSRinGreece.gr
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40, Agiou Konstantinou Str, Suite A5, 151-24 Athens, Greece Raadhusgaten 25,
P.O.Box 1904 Vika • N-0116 Oslo, Norway
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Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας
(Investor Relations & Financial Communication) παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στο
τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση
στους τομείς της ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End
Funds καθώς και των ETF. Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά με
το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το NASDAQ και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και
με σημαντικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, εστιάζοντας στους κύριους τομείς της
δραστηριότητος της.
Η Capital Link έχει ηγετική θέση διεθνώς στον τομέα των Investor Relations όσον αφορά τη ναυτιλία
συνεργαζόμενη με 25 ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες στα δύο Αμερικανικά Χρηματιστήρια, και τα
Χρηματιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. H Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά δεκατεσσάρων
Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, και από φέτος και στο
Τόκυο, που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς της. Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των
οικονομικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό
πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης. Τέλος, διατηρεί εξειδικευμένη
ιστοσελίδα ναυτιλίας με πληροφορίες για το σύνολο των ναυτιλιακών εισηγμένων εταιριών σε Αμερική και
Αγγλία (www.capitallinkshipping.com).
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. Φέτος πραγματοποιείται το 8ο κατά
σειρά ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ.
Παράλληλα, η Capital Link δημιούργησε το αγγλικό portal www.maritimecsr.com το οποίο παρουσιάζει
τις ενέργειες καθώς και τους κανονισμούς ΕΚΕ που ισχύουν στο χώρο της Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο με
σκοπό να λειτουργήσει ως συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης και πληροφοριών για τα θέματα της ΕΚΕ σ’
ένα ευρύ ναυτιλιακό κοινό. Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει στο Λονδίνο το Ετήσιο Ναυτιλιακό και
Offshore Συνέδριο. Το 8ο Ετήσιο Operational Excellence in Shipping – Best Industry Practices Forum έχει
προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου 2018, στην Αθήνα.
Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars με έμφαση σε επενδυτικές στρατηγικές,
σε διάφορους τομείς και κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές
παρουσιάσεις. Η παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την
εμβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα, με διάρκεια πέραν της ημερομηνίας κατά την
οποία πραγματοποιείται το κάθε γεγονός, καθιστώντας ένα συνεχές σημείο αναφοράς για τους
συμμετέχοντες στην αγορά.
Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά
Βραβεία Lloyds's List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το
περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αμερικανικό
Ινστιτούτο AHI στην Washington.

Capital Link Forums
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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 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.

The twelfth 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 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.
This event will be organized in Partnership with Columbia
Shipmanagement and Singhai Marine Services. It will discuss the
regulatory, geopolitical and industry trends affecting shipping. It will
provide a comprehensive review and current outlook of the shipping,
financial and capital markets, as well as issues related to
shipmanagement, the environment, innovation, and cybersecurity. The
Forum will also highlight the role of Singapore and Asia for the global
shipping industry.

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.

This bi-annual event brings together public and private shipping company
executives, investors, analysts, financiers, and other industry participants who
are visiting Athens for the biannual Posidonia event from all over the world.
The Forum will feature sector roundtable discussions dedicated to the dry bulk,
tanker, container, LNG, and offshore sectors.

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.
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.

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.

The New York Maritime Forum (NYMF) is both an investment and an
industry conference with a double objective which is to provide an
interactive platform for investors, financiers, cargo owners and shipowners
to discuss the latest developments in the global shipping and commodity
markets and to showcase and promote the role of New York as a hub for the
global maritime community and attract more business to New York targeting
a global industry audience.

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.

U.S. and Greek businesses and investment communities will
discuss the latest trends in the capital and stock markets while
covering topics ranging from shipping, information technology,
energy, banking, and finance to telecommunications and real
estate. This event receives annual support from the NYSE.

CAPITAL LINK
ANNUAL CSR IN GREECE FORUM
ATHENS, GREECE

2017 Honorees: Nicholas M. Logothetis, Founder, Concordia Summit & Executive
Member of the BoD-Libra Group & Michael Tsamaz, Chairman & CEO, OTE Group
Monday, June 8th, 2017

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

2015 Honoree: C. Dean Metropoulos,
Chairman & CEO, Metropoulos & Company

2014 Honoree: John Catsimatidis,
Chairman & CEO, Red Apple Group

Thursday, June 25th, 2015

Tuesday, May 27th, 2014

