ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σο Ελλθνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελθτιριο επενδφει ςε μια διαρκι προςπάκεια
ανάδειξθσ των ςφγχρονων τάςεων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ ςτθν εποχι των ραγδαίων αλλαγϊν
τθσ 4θσ Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ διοργάνωςε το 16ο ετιςιο υνζδριο Εταιρικισ
Κοινωνικισ Ευκφνθσ που ςτισ 31 Οκτωβρίου 2018 ςτο Μουςείο Μπενάκθ, με τίτλο «Ζνα
Καλφτερο Αφριο» ςτθ βιωςιμότθτα με τθν ζννοια τθσ ιςορροπίασ ανάμεςα ςτισ
καταιγιςτικζσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και ςτα κοινωνικά και θκικά ηθτιματα που
ανακφπτουν.
τθ νζα εποχι όπου θ αλματϊδθσ εξζλιξθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ επθρεάηει και
επαναδιαμορφϊνει τισ επιχειριςεισ, τθν οικονομία, τθν κοινωνία, τθ ηωι και τθν
κακθμερινότθτα των ανκρϊπων, διακεκριμζνοι ομιλθτζσ άνοιξαν ζνα παράκυρο ςτο μζλλον
και ςυηιτθςαν για τα επιχειρθματικά, κοινωνικά και θκικά ηθτιματα που αναδφονται.
Μζςα από τρεισ κεματικζσ ενότθτεσ, Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Δεξιοτιτων, Ενίςχυςθ των
Ανκρϊπινων Δυνατοτιτων και Διαχείριςθ Ριηικϊν Αλλαγϊν, το 16ο υνζδριο ΕΚΕ
προςεγγίηει ερωτιματα που απαςχολοφν τθ ςφγχρονθ υπεφκυνθ επιχειρθματικότθτα:
Ποιεσ νζεσ δεξιότθτεσ που τϊρα δεν φανταηόμαςτε κα απαιτθκοφν ςτο άμεςο μζλλον; Ποιά
θκικά διλιμματα φζρνει θ ραγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ; Πωσ μεταβάλλονται τα όρια
ςτισ ανκρϊπινεσ δυνατότθτεσ; Πωσ αλλάηει θ τεχνολογία τον τρόπο που κατανοοφμε το
επιχειρθματικό περιβάλλον; Σί απαιτείται να κάνουν οι επιχειριςεισ, ϊςτε να
προςαρμοςτοφν με τισ ανατρεπτικζσ αλλαγζσ που φζρνει θ τεχνολογία.
το χαιρετιςμό του, ο Πρόεδροσ του Ελλθνο-Αμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου κ.
ίμοσ Αναςταςόπουλοσ, αφοφ καλωςόριςε τουσ προςκεκλθμζνουσ και αναφζρκθκε με
κολακευτικά λόγια ςτθ δραςτιρια Επιτροπι Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ του
Επιμελθτθρίου διλωςε χαρακτθριςτικά: «Μπορεί να είναι το 16ο Συνζδριο που
διοργανϊνει το Επιμελθτιριο μασ για τθν ΕΚΕ αλλά είναι το πρϊτο τθσ μεταμνθμονιακισ
περιόδου, και το αναφζρω διότι για να υπάρξει μια επιτυχθμζνθ πορεία τθσ οικονομίασ
μετά από 8 χρόνια κρίςθσ και λιτότθτασ οφείλουμε να επανεξετάςουμε τθ λογικι και το
ςχζδιο με το οποίο κα πορευτοφμε ςτθ ςυνζχεια». Αφοφ αναφζρκθκε ςτισ εξελίξεισ τθσ 4θσ
Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ τόνιςε: «Πζραν τθσ ανάγκθσ για ζνα ςυνεκτικό και εξωςτρεφζσ
Σχζδιο για τθν ανάπτυξθ κα πρζπει να δθμιουργθκοφν και οι προχποκζςεισ εκείνεσ που κα
κινθτοποιιςουν αφενόσ τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία, ςαν απαραίτθτο μοχλό δθμιουργίασ
πλοφτου και νζων κζςεων εργαςίασ, αλλά κα ςυνειςφζρουν παράλλθλα και ςτθ δθμιουργία
κλίματοσ ςυναίνεςθσ ςτθν κοινωνία ϊςτε να δρομολογθκοφν και υλοποιθκοφν οι
απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ςε κλίμα αιςιοδοξίασ για τισ προοπτικζσ τθσ χϊρασ και τθσ
οικονομίασ. Για να γίνουν κοινό κτιμα τα οφζλθ τθσ τεχνολογικισ προόδου και να
εμψυχωκεί θ νζα γενιά χρειάηεται να αναπτφξουμε τισ κατάλλθλεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ
ςτθν αναηιτθςθ τθσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ και καλφτερθσ ποιότθτασ ηωισ, οφείλουμε
ςιμερα να ενιςχφςουμε ουςιαςτικά το ανκρϊπινο κεφάλαιο. Μόνο ζτςι μποροφμε να
χειριςτοφμε αποτελεςματικά τισ δραςτικζσ αλλαγζσ που ζρχονται ταχφτατα και να

χαράξουμε μια βιϊςιμθ πορεία προσ τθν ψθφιακι εποχι που κα αποτελζςει το μζλλον
μασ».
Από τθν πλευρά του ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ΕΚΕ, του Ελλθνο-Αμερικανικοφ Εμπορικοφ
Επιμελθτθρίου, κ. Πάκθσ Παπαδθμθτρίου τόνιςε τθν ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ οράματοσ
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ: «Χρειαηόμαςτε περιςςότερο από ποτζ ζνα όραμα ςτθν Ελλάδα. Έχει
περάςει τόςοσ καιρόσ από τότε που ξεκίνθςε αυτι θ κρίςθ ςτθν οικονομία, που εξελίχκθκε
ςε κρίςθ αξιϊν, που οι περιςςότεροι δε κυμόμαςτε πωσ ιταν τα πράγματα πριν τθν κρίςθ.
Χρειαηόμαςτε ζνα όραμα για ευθμερία, για οικονομικι ανάπτυξθ, για δθμιουργία κζςεων
εργαςίασ για τουσ νζουσ ανκρϊπουσ, για ζνα φυςικό περιβάλλον που κα είναι φιλόξενο
ςτισ επόμενεσ γενεζσ, για μια κοινωνία που λειτουργεί με όρουσ αλλθλεγγφθσ και ςεβαςμοφ
ςτθ διαφορετικότθτα, χωρίσ αποκλειςμοφσ και με λιγότερθ δυςτυχία». Επίςθσ τόνιςε τθν
ανάγκθ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςε φορείσ με γνϊμονα τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ: «Η
βιωςιμότθτα προςφζρει μια πραγματικι ευκαιρία για ςυνεργαςία ανάμεςα ςε
ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ, για δθμιουργία κοινισ αξίασ και για τθν απελευκζρωςθ των
πόρων που πλζον απαιτοφνται ςτθν εποχι των καταιγιςτικϊν αλλαγϊν τθσ 4 θσ Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ. Είναι μια ευκαιρία να ςχεδιάςουμε καινοτόμουσ τρόπουσ εργαςίασ, να
δθμιουργιςουμε τεχνογνωςία αλλά κυρίωσ να κινθτοποιιςουμε μια ςυλλογικι ςυνείδθςθ
και μια κοινι ευκφνθ απζναντι ςτο μζλλον των μεγάλων αλλαγϊν».
το πρϊτο πάνελ με τίτλο «Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ για τισ Επόμενεσ Γενεζσ», με το
ςυντονιςμό τθσ κασ Κάτιασ Αντωνιάδθ, δθμοςιογράφου τθσ ΕΡΣ, ςυηθτικθκαν τα εξισ
Ο Κακθγθτισ Ιωάννθσ Μπάρασ από το Πανεπιςτιμιο του Maryland εςτίαςε ςτθν ταχφτατθ
πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και τισ εφαρμογζσ τθσ, όπωσ smart manufacturing κλπ. φμφωνα
με τον Κακθγθτι, ο αυτοματιςμόσ πρζπει να ςυνεκτιμάται με πολλζσ παραμζτρουσ, όπωσ
π.χ. με τθν ποιότθτα ηωισ (δεδομζνων και των κινδφνων που υπάρχουν, όπωσ θ
ακτινοβολία). Θ ενςωμάτωςθ τθσ θκικισ ςτθν εκπαίδευςθ είναι αναγκαία και ςοβαρό κζμα
είναι θ αντιμετϊπιςθ των αυξανόμενων διλθμμάτων (όπωσ π.χ. ςτον χϊρο τθσ υγείασ).
Σζλοσ, υπάρχει θ ανάγκθ για αλλαγι ςε κρίςιμα πεδία τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ π.χ. ςτα
προγράμματα ςπουδϊν των ΑΕΛ τθσ χϊρασ.
Ο Δρ. Κυριάκοσ αμπατακάκθσ, Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ τθσ Accenture
περιζγραψε ότι λόγω τθσ τεχνολογίασ υπάρχει ςθμαντικότατθ αλλαγι ςτο εργαςιακό
περιβάλλον (παρά τθν φπαρξθ αντιςτάςεων για αλλαγι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ).
Αναδεικνφεται ωσ μείηον κζμα παγκόςμια θ επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν ςυνεχοφσ
τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και ‘reskilling’ των εργαηομζνων, για τθν απόδοςι τουσ μζςα
ςτθν ίδια τθν επιχείρθςθ, που λειτουργεί ςε ζνα ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Ανζφερε ότι
ζρευνεσ ςε επιχειριςεισ και εργαηόμενουσ ζχουν καταλιξει ςε ενδιαφζροντα
ςυμπεράςματα όπωσ π.χ. για τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό, 84% είναι ενκουςιαςμζνοι,
66% εκτιμοφν ότι κα υπάρξει βελτίωςθ για τουσ ίδιουσ και τθν εργαςία τουσ κ.α. Εξζφραςε
επίςθσ τθν πεποίκθςθ ότι από τθν τεχνολογικι πρόοδο κα αναδειχκοφν νζα επαγγζλματα,
ςτα οποία κα υπάρξουν ανάγκεσ, γεγονόσ που ςυνδζεται και με τθν επίλυςθ του
προβλιματοσ τθσ φυγισ ταλζντων από τθ χϊρα. Σζλοσ τόνιςε ότι ςθμαντικόσ μπορεί να
είναι ο ρόλοσ των επιμελθτθρίων για τθν διάχυςθ γνϊςθσ, και παροχισ υποςτιριξθσ ςε
κζματα τεχνολογίασ (π.χ. big data, internet of things).
Ο κ. Δθμιτρθσ Κοςςυφάσ, Head of Travel, Google Greece, Bulgaria, Cyprus & Malta
αναφζρκθκε ςτθν ανάπτυξθ από τθν Google εφαρμογισ χριςιμθσ πλθροφόρθςθσ για τον
τουριςμό (Grow Greek Tourism Online) και τθν ανάπτυξθ πλατφόρμασ για περιιγθςθ ςε
τουριςτικά ενδιαφζροντα ςθμεία. Ζδωςε ζμφαςθ ςτθν παροχι εκπαίδευςθσ από τθν

εταιρεία για ανάπτυξθ – μζςω τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ και χριςθσ – ςε πολλζσ εταιρείεσ
ςτο χϊρο του τουριςμοφ, πανελλαδικά (παρουςιάςτθκε και video) και ςτθν παροχι
εκπαίδευςθσ ςε πολφ μεγάλο αρικμό φοιτθτϊν ςχετικά με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ.
Οι κ.κ. Δρ. Θεόδωροσ Αναγνωςτόπουλοσ, Ιδρυτισ και Γενικόσ Διευκυντισ τθσ SciCo και
Γιώργοσ Νικολετάκθσ, υνιδρυτισ του Tipping Point αναφζρκθκαν ςτισ τεράςτιεσ και
ταχφτατεσ μεταβολζσ ςτθν τεχνολογία και ςε ετιςια science festivals με ςυνεχϊσ
αυξανόμενο ενδιαφζρον ςυμμετοχισ (με εκνικι και πανευρωπαϊκι διάςταςθ) και
υποςτιριξθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Παρότρυναν το κοινό (όπου βρίςκονταν και αρκετοί
φοιτθτζσ) για ανάπτυξθ των ψθφιακϊν ικανοτιτων τουσ.
το δεφτερο πάνελ με τίτλο «Ενιςχφοντασ τισ Ανκρώπινεσ Δυνατότθτεσ» υπό το
ςυντονιςμό του κ. Νίκου Ανδρίτςου, δθμοςιογράφου του ΚΑΪ ςυηθτικθκαν τα εξισ:
Ο Κακθγθτισ Νικόλασ Κατςάνθσ από το Πανεπιςτιμιο Duke ανζλυςε τθ κεωρία του
Tragedy of the Commons, περιγράφοντασ πωσ αλλάηει θ οικονομία και ο τρόποσ
αξιοποίθςθσ των φυςικϊν πόρων ανάλογα με τον τρόπο που αναπτφςςεται μια κοινότθτα,
τισ διακζςιμεσ δεξιότθτεσ και πρακτικζσ και τθ διάδραςθ μεταξφ των μελϊν τθσ. Με τθν
ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν και τισ εξελίξεισ ςτθν οικονομία αλλά και τθν κοινωνία,
διαφαίνεται θ ανάγκθ μιασ ενδεχόμενθσ αλλαγισ του τρζχοντοσ μοντζλου top-down
governance και του τρόπου με τον οποίο τίκενται οι κανόνεσ ςε μια κοινότθτα, ενϊ
αναδεικνφονται και νζα θκικά ερωτιματα που ςχετίηονται με τθν πρόοδο τθσ τεχνολογίασ
και τθν διαχείριςι τθσ.
Ο Δρ. Βαςίλθσ Νάςθσ, Πρόεδροσ και CEΟ τθσ Netronix παρουςίαςε τισ εξελίξεισ που
αφοροφν ςτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Λnternet of Things - IοΣ) και ςτον τρόπο με τον
οποίο, χάρθ ςτα δίκτυα και ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, αντλοφμε ςτισ μζρεσ μασ τθν πλθροφορία
και με βάςθ αυτι παράγουμε νζεσ υπθρεςίεσ. Αναφζρκθκε ςτθν ανάδειξθ ενόσ νζου
επιχειρθματικοφ μοντζλου παροχισ υπθρεςιϊν, που ονομάηεται Things as a Service, μζςα
από το οποίο κα προςφερκοφν νζεσ δυνατότθτεσ αλλά και κα δθμιουργθκοφν νζεσ κζςεισ
εργαςίασ που με τθ ςειρά τουσ κα απαιτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ. Οι εξελίξεισ αυτζσ κα
πρζπει να υποςτθριχκοφν και με αλλαγζσ κεςμικζσ για τθν ςτιριξθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ, τθν αλλαγι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ αλλά ενδεχομζνωσ και με
κοινωνικζσ αλλαγζσ με τθν υιοκζτθςθ νζων προτφπων.
Θ κα Μυλαίδθ τοφμπου, Regional Director, Channel Partners and Programs CEE MC τθσ
Microsoft μίλθςε για τισ εξελίξεισ ςτθν τεχνθτι νοθμοςφνθ (ΑΛ) με τισ μθχανζσ ςιμερα να
προςεγγίηουν ςε δυνατότθτεσ και λειτουργίεσ το ανκρϊπινο μυαλό και τθσ ςθμαςίασ αυτϊν
των εξελίξεων για τθν οικονομία, τθν εργαςία και τθν κοινωνία. Αναφζρκθκε ςε
επαγγζλματα που κα εκλείψουν, όπωσ ςυμβαίνει ςε κάκε τεχνολογικι επανάςταςθ, αλλά
και ςε επαγγζλματα που κα ενιςχυκοφν και ςε εντελϊσ νζα επαγγζλματα που κα
δθμιουργθκοφν. Οι εξελίξεισ ςτο ΑΛ αναδεικνφουν τθν ανάγκθ καλλιζργειασ νζων
δεξιοτιτων ςτουσ νζουσ αλλά και τθν ανάγκθ reskilling των μεγαλφτερων, ϊςτε να
προλάβουμε τον πικανό ψθφιακό αποκλειςμό και τθν περικωριοποίθςθ ςυγκεκριμζνων
ομάδων. Χρειάηεται νζο κεςμικό πλαίςιο και νζα οργάνωςθ του πεδίου που λζγεται
τεχνολογία, ϊςτε θ ανάπτυξι τθσ να γίνει με δικαιοςφνθ, ιςότθτα και χωρίσ αποκλειςμοφσ.
τθ ςυηιτθςθ ςυμμετείχαν οι κ.κ. Δρ. Νικόλαοσ Βογιατηισ υνιδρυτισ Διευκυντισ
Ανάπτυξθσ και Λειτουργιϊν τθσ Corallia και Ανδρζασ Ηερκοφλθσ, CEO και υνιδρυτισ τθσ
Inagros οι οποίοι ζδωςαν ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ προςαρμογισ ςτισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ,
ςτθν αναγκαιότθτα τθσ δια βίου μάκθςθσ, κακϊσ οι άνκρωποι κα επιβιϊςουν ςτο βακμό

που κα προςαρμοςτοφν, όπωσ επίςθσ και ςτθν ανάγκθ πρόβλεψθσ και όχι απλισ
αντίδραςθσ ςτα νζα δεδομζνα που φζρνει θ 4θ βιομθχανικι επανάςταςθ. Επίςθσ
αναφζρκθκαν ςτισ νζεσ δεξιότθτεσ που αναδεικνφονται χάρθ ςτα νζα μοντζλα και τρόπουσ
λειτουργίασ των επιχειριςεων. Άνκρωποι που μακαίνουν ςυνεχϊσ, εργαηόμενοι που δεν
είναι μόνο generalists, οφτε μόνο specialists αλλά ζχουν τθν ικανότθτα να προςαρμόηονται
γριγορα και να αναπτφςςουν νζεσ ικανότθτεσ.
το τρίτο πάνελ με τίτλο «Ριηικζσ Αλλαγζσ – Ο Βιώςιμοσ Δρόμοσ για το Μεταςχθματιςμό»
υπό το ςυντονιςμό του κ. ταμάτθ Ηαχαροφ, δθμοςιογράφου του Action24, ςυηθτικθκαν
τα εξισ:
Ο κ. πφροσ Μάργαρθσ, Ιδρυτισ τθσ Margaris Ventures αναφζρκθκε ςε ζνα γενναίο
καινοφργιο κόςμο. φμφωνα με τον κ. Μάργαρθ, οι αλλαγζσ, οι εξελίξεισ, τρζχουν πολφ πιο
γριγορα απ´ ότι περιμζνουμε, είτε μασ αρζςει είτε όχι. Οφείλουμε να προετοιμαςτοφμε για
αυτζσ και αυτό δεν είναι πάντα εφκολο. Όλα τα επιτυχθμζνα μοντζλα βαςίηονται ςτθν
ευχρθςτία και ςτο χζρι μασ είναι να μάκουμε να χρθςιμοποιοφμε τθν τεχνολογία και να τθν
κάνουμε εφχρθςτθ, κατανοθτι και χριςιμθ ςτον κάκε άνκρωπο. Ζτςι είναι επιτυχθμζνθ μια
πλατφόρμα. Θ τεχνολογία δεν είναι για εξωγιινουσ αλλά για κανονικοφσ ανκρϊπουσ.
Ο κ. Γιώργοσ Νοφνεςθσ, Διευκυντισ και Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του
Εκνικοφ Κζντρου Ζρευνασ Φυςικών Επιςτθμών «Δθμόκριτοσ» αναφζρκθκε ςτισ ριηικζσ
ιςτορικζσ αλλαγζσ που ζρχονται από τισ τεχνολογίεσ. φμφωνα με τον κ. Νοφνεςθ, το
ςτοίχθμα είναι να τισ κατευκφνουμε ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Είναι ςυναρπαςτικι θ
εκκετικι ςυνάρτθςθ που απεικονίηει τθν ζννοια των ραγδαίων αλλαγϊν. Κακϊσ τεχνολογία
και καινοτομία πάνε μαηί, εμείσ πρζπει να κατευκφνουμε τισ αλλαγζσ, ϊςτε θ τεχνολογία να
μπορεί να αξιοποιθκεί τόςο επιςτθμονικά και εμπορικά αλλά και ανκρωπιςτικά. Λδιαίτερθ
ιταν θ αναφορά του κ. Νοφνεςθ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ ςτθν ζρευνα
κατά του καρκίνου.
Ο κ. Jason Channell, Global Head SRI/ESG Research τθσ Citi αναφζρκθκε ςτθν ταχφτθτα των
αλλαγϊν και τθν ανάγκθ για τθν προςαρμοςτικότθτα μασ ςε αυτζσ. Αναφζρκθκε ςτισ
προκλιςεισ που ζχουμε να αντιμετωπίςουμε ςε ςχζςθ με τουσ τόχουσ Βιϊςιμθσ
Ανάπτυξθσ των Θνωμζνων Εκνϊν (SDGs). Ζγινε αναφορά ςτον αντίκτυπο τουσ ςτισ
επιχειριςεισ και ςτισ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ κακϊσ θ χρθματοοικονομικι κοινότθτα τισ
υποςτθρίηει.
τθ ςυηιτθςθ ςυμμετείχαν οι κ.κ. Γιώργοσ Καραμανώλθσ, Πρόεδροσ του Hellenic
Blockchain Hub, και Θλίασ αλτιζλ, υνιδρυτισ και CEO του Athens Makerspace, οι οποίοι
ζδωςαν τθν οπτικι των νζων επιχειρθματιϊν για τισ ριηικζσ αλλαγζσ. Χαρακτθριςτικι ιταν θ
αναφορά ςτθ ριςθ του Γοφντυ Άλλεν «Μια ςχζςθ είναι ςαν τον καρχαρία. Ι προχωράει
μπροςτά ι πεκαίνει.» κακϊσ το ίδιο ιςχφει και για τισ επιχειριςεισ αλλά και τθν κοινωνία
μασ μπροςτά ςτισ αλλαγζσ τθσ 4θσ Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ.
το κλείςιμο τθσ εκδιλωςθσ, ζγινε μια ςυηιτθςθ για τθν ανάγκθ ςτροφισ ςτον Άνκρωπο και
τισ κεμελιϊδεισ αξίεσ ανάμεςα ςτον Πατζρα Φιλόκεο Φάρο και το μζλοσ τθσ επιτροπισ CSR
του Επιμελθτθρίου κα Αγγελικι Παπαδοποφλου, Τπεφκυνθ Εταιρικών Τποκζςεων Nestlé
Ελλάσ. Ο Πατζρασ Φάροσ αναφζρκθκε ςτθν ανάγκθ ιςορροπίασ του ςφγχρονου ανκρϊπου
και τθ λειτουργία του μζςα ςτο κεςμό τθσ οικογζνειασ. Θ ςυηιτθςθ κατζλθξε ςτο ότι το
πολφτιμο αγακό του ανκρϊπου, ακόμα και ςτο ςθμερινό περιβάλλον των καταιγιςτικϊν
τεχνολογικϊν αλλαγϊν, είναι οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ.

Σο 16ο υνζδριο ΕΚΕ του Ελλθνο-Αμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου ςυνζχιςε τθν
επιτυχθμζνθ παράδοςθ κρατϊντασ αμείωτο το ενδιαφζρον πλζον των 300 ςυμμετεχόντων
ςε μια χριςιμθ ςυηιτθςθ για το μζλλον και τον τρόπο προςαρμογισ τθσ Πολιτείασ, των
επιχειριςεων και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ.
Κάκε χρόνο εταιρίεσ με ενεργό δράςθ ςτθν ΕΚΕ παρουςιάηουν τισ καλζσ πρακτικζσ τουσ ςε
ειδικό χϊρο ςτο ςυνζδριο: «CSR MARKETPLACE». Οι εταιρίεσ που ςυμμετείχαν αυτι τθ
χρονιά ιταν: 3Μ, ΑΒ ΒΑΛΛΟΠΟΤΛΟ, ALPHA BANK, ΔΛΕΚΝΘ ΑΕΡΟΛΛΜΕΝΑ ΑΚΘΝΩΝ,
DIAGEO, EUROBANK, ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΛΑ, INTERAMERICAN, ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ, VODAFONE.
Σο ςυνζδριο πραγματοποιείται με τθ ςτιριξθ του CSR Hellas.
Σο ενδιαφζρον των επιχειριςεων για τα προγράμματα Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ
εκδθλϊνεται με τθν υποςτιριξθ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν αποτελεςματικι διεξαγωγι του
ςθμαντικοφ αυτοφ ςυνεδρίου που ιδθ ζχει γίνει κεςμόσ ςτθ χϊρα μασ.
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