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Κφριε

Προεδρε

του

Ελλθνο-Αμερικανικοφ

Επιμελθτθρίου, κε Αναςταςόπουλε,
Κυρίεσ και κφριοι,

Με ιδιαίτερθ χαρα, χαιρετίηω , εκ μζρουσ του ΔΣ
του CSR Hellas και τθσ προζδρου του κυρίασ
ΑΛΕΞΙΟΥ, τθν ζναρξθ του 16ου ετιςιου ςυνεδρίου
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Εταιρικισ

Κοινωνικισ

Ευκφνθσ,

με

κζμα:

sustainability and the new disruptive era.

Ζνα ςυνζδριο κεςμόσ!!
Ζνα ςυνζδριο που προάγει τθ γνϊςθ και τθν
ανταλλαγι ιδεϊν μεταξφ επιχειριςεων, φορζων
και κοινωνίασ πολιτϊν.
Ζνα ςυνζδριο που υποςτθρίηει τθν εδραίωςθ τθσ
υπεφκυνθσ και βιϊςιμθσ επιχειρθματικότθτασ.

Το CSR Hellas παραςτζκεται ωσ αρωγόσ τθσ
προςπάκειασ αυτισ εξ αρχισ και ςιμερα ακόμθ
περιςςότερο κεωρεί αναγκαίο να υπογραμμίςει
ότι θ ςυμβολι των επιχειριςεων ςτθ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι είναι
μονόδρομοσ.

Μία ςτρατθγικι για τθν αντιμετϊπιςθ των
ςφγχρονων

και

κυρίωσ

των

μελλοντικϊν
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προκλιςεων … κοινωνικϊν, περιβαλλοντικϊν,
κοινωνικϊν και φυςικά οικονομικϊν, γιατί θ
βιωςιμότθτα και υπευκυνότθτα αφοροφν εξίςου
και τισ τρείσ διαςτάςεισ «κοινωνία», «οικονομία»
και «φυςικό περιβάλλον» .

Η επιχειρθματικι υπευκυνότθτα είναι ςιμερα το
αναμενόμενο για κάκε επιχείρθςθ, διότι αφορά
τθν αποςτολι τθσ και τθν προοπτικι τθσ
ανάπτυξισ τθσ. Βρίςκεται ςτον πυρινα τθσ
λειτουργίασ τθσ και κακορίηει τθν δυνατότθτα
ανάπτυξισ τθσ ςε ζνα περιβάλλον ολοζνα και πιο
περίπλοκο, ολοζνα και πιο ρευςτό, ολοζνα και πιο
απαιτθτικό.

Κυρίεσ και κφριοι,

Η

ςτρατθγικι

κεμελιϊνεται

τθσ
μόνον

βιϊςιμθσ
ςτον

ανάπτυξθσ

βακμό

που
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επιτυγχάνουμε

τθ

ςφηευξθ

δθμόςιου

και

ιδιωτικοφ, τον ςυνδυαςμό οικονομικοφ κζρδουσ
και κοινωνικοφ οφζλουσ, τθν ενίςχυςθ και ςτιριξθ
τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθν επζνδυςθ ςτο
ανκρϊπινο δυναμικό, τθν υιοκζτθςθ ενόσ νζου
αναπτυξιακοφ υποδείγματοσ, τθν αξιοποίθςθ των
ςυγκριτικϊν μασ πλεονεκτθμάτων.

Η υπεφκυνθ επιχειρθματικότθτα δεν είναι ςχιμα
λόγου. Συνιςτά ζνα νζο επιχειρθςιακό ςχζδιο .
Τρεισ ςυνκικεσ κακορίηουν τθ δυνατότθτα των
επιχειριςεων για βιωςιμότθτα:
1. Η απαίτθςθ των μετόχων για ανάπτυξθ και
μεγζκυνςθ κερδϊν,
2. Η ανάγκθ των εργαηομζνων για εργαςία που
δίνει νόθμα ςτθ ηωι τουσ,
3. Η προςδοκία του κοινωνικοφ ςυνόλου για τθ
λζγομενθ

κοινωνικι

νομιμοποίθςθ

τθσ

λειτουργίασ τουσ (license to operate).
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Το ςθμερινό Συνζδριο Εταιρικισ Κοινωνικισ
Ευκφνθσ μασ επιτρζπει να επιταχφνουμε και να
εντείνουμε

τισ

επικοινωνιςουμε

προςπάκειζσ
και

να

μασ,

προάγουμε

να
τα

παγκοςμιωσ αποδεκτά πρότυπα, τουσ 17 ςτοχουσ
βιωςιμθσ αναπτυξθσ και το οικουμενικό ςφμφωνο
του ΟΗΕ.

Το CSR HELLAS, το οποίο ζχω τθν τιμι να
εκπροςωπϊ ςιμερα ,κζλει να ζχει τθ δικι του
ςυμβολι και ςυνδρομι ςτθν προςπάκεια του
Επιμελθτθρίου

ενιςχφοντασ

περαιτζρω

τισ

ςυνεργαςίεσ, τισ ςυνζργειεσ και τθ ςυνζνωςθ
όλων των δυνάμεων που μποροφν να ζχουν
πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν προςπάκεια αυτι.
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Απϊτεροσ

ςτόχοσ

μασ

είναι

θ

πλιρθσ

ενςωμάτωςθ των αρχϊν τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ,
τθσ διαφάνειασ, τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ όχι μόνο
ςτθ ςτρατθγικι των ιδιωτικϊν επιχειριςεων, αλλά
όλων των οικονομικϊν παραγόντων, ακόμθ και
των δθμόςιων επιχειριςεων και τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ.

Υποςτθρίηουμε

τθ

βιϊςιμθ

και

υπεφκυνθ

ανάπτυξθ δουλεφοντασ, αποτελϊντασ τον εκνικό
εταίρο

του

Οικουμενικοφ

CSR

Europe

Συμφϊνου

αλλά
του

και
ΟΗΕ

του
(Global

Compact) ςτθν Ελλάδα.

Υποςτθρίηουμε ενεργά τθν διατφπωςθ μιασ
εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν ΕΚΕ ωσ βαςικοφ
εργαλείου για τθν υλοποίθςθ του Εκνικοφ Σχεδίου
Δράςθσ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ 2030 το οποίο
κατατζκθκε ςτον ΟΗΕ τον Ιοφλιο του 2017.
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Η χϊρα μασ ειναι θ μόνθ μεταξφ των χωρϊν
μελϊν τθσ ΕΕ που δεν ζχει αξιοποιιςει ςτρατθγικά
τθν ΕΚΕ ςτο πλαίςιο που προβλζπει θ Ευρωπαϊκι
πολιτικι.
Λαμβάνοντασ υπόψιν τθ νζα οικονομικι πολιτικι
τθσ ΕΕ ςε ςυναρτιςθ με αυτζσ τισ αρχζσ
(sustainable finance) θ ανάγκθ μιασ εκνικισ
ςτρατθγικισ ΕΚΕ ειναι ακόμθ πιο επιτακτικι.

Θα ικελα να κλείςω,μεριμνϊντασ τον ςτόχο 17
«ςυνεργαςία για τουσ ςτόχουσ»:για να πετφχουμε
μια διαρκι, μετριςιμθ και κυρίωσ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ.

Καλι επιτυχια ςτο ςυνζδριο!!!
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Σασ ευχαριςτϊ.
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