CEO Summit 2008: Expressions of Leadership
Στις 2 Οκτωβρίου 2008, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα πραγµατοποιηθεί τo δεύτερο CEO
Summit µε θέµα την Ηγεσία, που συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρία
∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) και το Business Week. Το CEO Summit είναι µια
πρωτοβουλία της ΕΕ∆Ε σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων &
Βιοµηχανιών, το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών και τη Λέσχη
Επιχειρηµατικότητας.
Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων θα συναντηθούν για να συζητήσουν αυτήν ακριβώς την
πεµπτουσία της δραστηριότητας τους, την Ηγεσία. Η επιτυχία ή αποτυχία κάθε επιχείρησης
εξαρτάται κατά βάση από την ποιότητα των ηγετών της. Η χαρισµατική ή µη ηγεσία, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες των ηγετών αντανακλώνται και αντανακλούν την
κουλτούρα αλλά και τη φήµη της επιχείρησης. Η ηγεσία έχει, ακόµα, άµεση επιρροή στο
ηθικό, τα κίνητρα, τις επιδόσεις του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων και τελικά στην
αποτελεσµατικότητά τους.
Οι συµµετέχοντες στο CEO Summit 2008, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα θέµατα
αυτά και να λάβουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που τίθενται: Οι ηγέτες γίνονται ή γεννιούνται;
Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει έναν ηγέτη; Ποια είναι τα σηµαντικότερα ηγετικά χαρακτηριστικά;
Πώς σκέφτονται οι επιτυχηµένοι ηγέτες; Τι κάνουν οι αποτελεσµατικοί ηγέτες; Πώς
προσδιορίζουµε την έννοια «ηγεσία»; Πώς µεταβάλλεται η ηγεσία µε τα χρόνια; Ποιες είναι οι
διάφορες µορφές ηγεσίας; Ποια είναι η µορφή ηγεσίας που φέρνει αποτελέσµατα;
Το CEO Summit πρωτοπαρουσιάσθηκε τον Οκτώβριο του 2007, ως νέος θεσµός στο πλαίσιο
του τριηµέρου Επιχειρηµατικής Αριστείας, µε στόχο να αποτελεί την κορυφαία ετήσια
συνάντηση των CEOs. Η εκδήλωση θα έχει τρεις κύριες ενότητες και περιλαµβάνει τρεις
Keynote speakers που θα αναπτύξουν τα παραπάνω θέµατα και θα ανταλλάξουν απόψεις µε
Έλληνες CEOs, µε τους προέδρους των θεσµικών φορέων που συµµετέχουν αλλά και µε τους
συνέδρους. Ο Colin Turner, Καθηγητής Επιχειρηµατικότητας του Theseus International
Management Institute, θα είναι ο πρώτος βασικός οµιλητής, µε θέµα: Κερδίζοντας στο
Παιχνίδι της Παγκοσµιοποίησης (Winning the Globalization Game). Το περιοδικό
Time τον έχει χαρακτηρίσει ως «αυθεντία στις επιχειρήσεις και στο management». Έχει
γράψει 15 βιβλία, τα οποία έγιναν γνωστά λόγω της πρακτικής αποτύπωσης εννοιών που
τροφοδοτούν και κινητοποιούν τη σκέψη, έχουν κυκλοφορήσει σε 32 γλώσσες και ένα από
αυτά είναι το πρώτο σε πωλήσεις βιβλίο της Ιαπωνίας.
O Sir Richard Needham, Αντιπρόεδρος της Dyson Appliances Limited και NEC Europe, είναι
ο δεύτερος βασικός οµιλητής του CEO Summit 2008, µε θέµα: Η ∆ύναµη της Ελευθερίας
(The Power of Freedom). Η φιλοδοξία του Rt. Hon. Sir Richard Needham ήταν πάντα να
υπερασπίζεται τα συµφέροντα της βιοµηχανίας και ιδιαίτερα της βιοµηχανικής παραγωγής στο
Κοινοβούλιο και στην πολιτική. Μεταξύ άλλων έχει αναγνωριστεί από το Whitehall ως ο πιο
επιτυχηµένος Υπουργός Εµπορίου της Βρετανίας από την περίοδο του Πολέµου, ενώ έχει

µεγάλη εµπειρία σε τοµείς υψηλών απαιτήσεων, όπως αυτοί της πολιτικής και των
επιχειρήσεων.
Τρίτος βασικός οµιλητής είναι o Hamish Taylor, πρώην CEO της Eurostar, ο οποίος θα
επικεντρωθεί στον αν Αλλάζει ο Ρόλος του Ηγέτη (Is the Role of a Leader
Changing?). Ο Taylor έχει χαρακτηρισθεί «ανατρεπτικός» και έχει τιµηθεί µε βραβεία και
διακρίσεις για τη δραστηριότητά του στους τοµείς της καινοτοµίας και της αλλαγής και για την
επιτυχία του να εµφυσήσει την καινοτοµία σε ένα σύνολο διαφορετικών περιβαλλόντων.
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