CEO SUMMIT: ένας νέος θεσµός από την ΕΕ∆Ε
∆ιοργανώνεται την 1η Οκτωβρίου 2007
στο πλαίσιο του EFQM FORUM 2007

Η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε), στο πλαίσιο του EFQM
FORUM 2007, διοργανώνει, για πρώτη φορά, την 1η Οκτωβρίου, στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, το CEO SUMMIT. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία µε
το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), το Ίδρυµα Οικονοµικών και
Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και τη Λέσχη Επιχειρηµατικότητας. Για πρώτη φορά,
περισσότερα από 300 Ανώτατα Επιχειρηµατικά Στελέχη από την Ελλάδα και όλο τον κόσµο, θα έχουν την
ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε δύο σηµαντικά θέµατα: την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη και την Επιχειρησιακή Ηθική.
Το CEO SUMMIT αποτελεί µία καινοτοµία που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσµό στα επιχειρηµατικά χρονικά.
Το πρώτο θέµα, στο οποίο θα επικεντρωθεί το CEO SUMMIT, αφορά στη διαφάνεια και στην εµπλοκή κάθε
επιχειρηµατικής λειτουργίας ξεχωριστά. Σηµαντικοί οµιλητές όπως οι Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος της
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας Ελλάς, Dr. Olivier Giscard d' Estaing, Πρόεδρος INSEAD Foundation, Sylvia Devoge,
Γενική ∆ιευθύντρια Ευρώπης της HAY GROUP, Dr. Ola Ullsten, Πρώην Πρωθυπουργός της Σουηδίας και
Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος Ινστιτούτου Επιχειρηµατικής Ηθικής (E.B.E.N.), πρόκειται να συζητήσουν θέµατα
επιχειρηµατικής ηθικής παγκοσµίως, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους η επιλογή της δέσµευσης σε
αυτούς τους τοµείς, µπορεί να αποδειχθεί επωφελής εξασφαλίζοντας πλεονέκτηµα στις αγορές.
Το δεύτερο θέµα αφορά στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, µε παρουσίαση ξεχωριστών καλών πρακτικών από
σηµαντικούς οµιλητές όπως οι ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ΤΙΤΑΝ,
Michael Murphy, CEO Trimedia International, Jean Martin, Πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Τροφίµων και
Ποτών των χωρών της Ευρωπαïκής Ένωσης, Σοφία Στάικου, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύµατος του Οµίλου
Πειραιώς και Υπεύθυνη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και Νικόλαος Αναλυτής, Πρόεδρος του
∆ικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Το συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του µε την τρίτη ενότητα, που περιλαµβάνει τις τοποθετήσεις των
θεσµικών οργάνων. Οι κ.κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, Πρόεδρος του

Συνδέσµου Επιχειρήσεων και

Βιοµηχανιών, Νίκος Εµπέογλου, Πρόεδρος ∆.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων, Dr. Μιχαήλ
Κορτέσης, Πρόεδρος του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών, Αριστείδης Μπελλές, Πρόεδρος
της Λέσχης Επιχειρηµατικότητας και ∆ηµήτρης Μαύρος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, θα
προσεγγίσουν τα θέµατα της επιχειρηµατικής ηθικής, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τις πολλαπλές πτυχές
αυτών, µέσα από διαφορετική επαγγελµατική οπτική.
Με αφορµή την φετινή διοργάνωση, οι κ.κ. Σπύρος ∆εσύλλας και Κωνσταντίνος Λαµπρινόπουλος, Πρόεδροι της
Τιµητικής και Οργανωτικής Επιτροπής, αντίστοιχα, σε γραπτό τους µήνυµα προς τους συνέδρους, δηλώνουν:
«Για πολλούς ανθρώπους, ειδικά στην Ελλάδα, η ηθική συνδυασµένη µε το επιχειρείν, παρουσιάζουν αντίφαση.
Οι επιχειρησιακοί ηγέτες αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο την άµεση σχέση µεταξύ της ανάληψης των
ευθυνών και της επιβίωσης µιας επιχείρησης. Μπορεί η ηθική να εξασφαλίσει πλεονέκτηµα στις αγορές; Μπορεί
να οδηγήσει σε ανώτερη απόδοση των εργαζοµένων; Με ποιόν τρόπο, η επιχείρηση σήµερα µπορεί να
εξισορροπεί αλλά και να ανταποκρίνεται µε ολοκληρωµένο τρόπο, τόσο στις οικονοµικές, περιβαλλοντικές και
κοινωνικές επιταγές όσο και στις προσδοκίες των µετόχων; Στο CEO SUMMIT θα εξετάσουµε τα οφέλη για µία
επιχείρηση που επιλέγει να είναι κοινωνικά υπεύθυνη αλλά και τις απειλές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται
από την ένταξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της επιχειρηµατικής ηθικής στη στρατηγική µιας
επιχείρησης».
Στη διεθνή ιστοσελίδα του EFQM FORUM, η οποία φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efqmforumathens.org, υπάρχει ειδική ενότητα «CEO SUMMIT», στην οποία οι επισκέπτες του site µπορούν να
πληροφορηθούν για το θεσµό, το πρόγραµµα, τους οµιλητές καθώς και τις δυνατότητες on-line εγγραφής.
Χρυσός χορηγός του CEO SUMMIT είναι η εταιρία UNILEVER, Χορηγοί οι εταιρίες: OTE plus, TITAN, JET OIL,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΛΤΑ και SPRINT, Χορηγοί Επικοινωνίας είναι τα έντυπα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΤΑ ΝΕΑ,
MANAGER και οι εταιρίες BOUSSIAS COMMUNICATIONS και FORTHNET, ενώ Υποστηρικτές οι εταιρίες:
ΝΗΡΕΥΣ, PISCINES IDEALES, GROUP 4 SECURICOR, ENTERPRISES SHIPPING & TRADING, INFORMER,
KANTOR, CORNERSTONE, COMPACT, ΚΑΝ∆ΑΡΑΚΗΣ και C.S.E. – Center of Sustainability and Excellence.

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΕ∆Ε, κ. Α. Θεοδωρακοπούλου
ή κ. Α. Νικολακοπούλου, τηλ. 210- 2112000 ή στο www.efqmforum-athens.org

