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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
Κ. ΝΙΚ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΣΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΕ           

07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
 

DCM Burger, Κυρίες και κύριοι, 

 

Καλή μέρα και καλώς ήλθατε στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο για την Εταιρική 

Υπευθυνότητα  που διοργανώνει η Επιτροπή CSR του Επιμελητηρίου μας.  

Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την επιτροπή καθώς έχει επιδείξει ένα 

εξαιρετικά σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια τόσο στην προώθηση των 

πρακτικών του υπευθύνου επιχειρείν αλλά και στην ανάδειξη σημαντικών 

θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. 

Και εδώ, θέλω να κάνω και τη προσωπική μου εξομολόγηση, πως πριν 

καθίσω σαν νέος πρόεδρος του επιμελητηρίου με τον κ. Παπαδημητρίου να 

συζητήσουμε τον σκοπό της επιτροπής, τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις 

επόμενες κινήσεις, δεν είχα συνειδητοποιήσει το μέγεθος της δουλειάς που 

είχε γίνει, ούτε το μέγεθος του θεματικού αντικειμένου και κυρίως, ούτε το 

πάθος που η επιτροπή έχει για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αναζητούμε ένα 

ρεαλιστικό και βιώσιμο όραμα για το μέλλον και λειτουργούμε με ένα τρόπο 

που ξεπερνά κατά πολύ τα στεγανά ενός διμερούς επιμελητηρίου. 

Αναζητούμε διαρκώς τρόπους να είμαστε χρήσιμοι στα μέλη μας, στην 

επιχειρηματική κοινότητα και κατ’ επέκταση στην ελληνική κοινωνία. Σε 

αυτή την προσπάθεια, στοχεύουμε και  φέρνουμε εις πέρας τη σημαντική 

δραστηριοποίηση και αδιάλειπτη παρουσία μας τόσο στην εσωτερική 

αγορά της Ελλάδας όσο και αυτής των Ηνωμένων Πολιτειών. 
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Αναδεικνύουμε τις ευκαιρίες από τη πολυσυλλεκτική συνεργασία μεταξύ 

επιχειρήσεων και επιχειρηματικών φορέων σε διακρατικό επίπεδο.  

Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και αναδεικνύεται από τον σημαντικό αριθμό 

και σημασία των εκδηλώσεων, των αποστολών και εκθέσεων,  και  των 

συμμετοχών μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ. Εκδηλώσεις όπως η 

σημερινή, όπως το trade USA τη Δευτέρα, όπως το tax forum στη 

Θεσσαλονίκη σε 10 μέρες, το WIB Forum στις 25 Νοεμβρίου και φυσικά το 

μεγάλο μας συνέδριο στις αρχές του επόμενου μήνα που φέτος γίνεται 

rebranded σε Greek Economic Summit και  γιορτάζει τη 30η του διοργάνωση. 

Εκθέσεις και αποστολές όπως, το 6o Eλληνικό pavilion στην AUSA στην 

Ουάσινγκτον πριν από 3 εβδομάδες, το πολυσυζητημένο Εθνικό περίπτερο 

των ΗΠΑ στη ΔΕΘ, και το επενδυτικό roadshow κάθε Ιούνιο σε Ουάσιγκτον, 

Νέα Υόρκη και Σαν Φρανσίσκο ή Σικάγο.  Συμμετοχές μας σε συμβούλια, σε 

επιτροπές και διακρατικές συνομιλίες όπως το συμβούλιο 

ανταγωνιστικότητας, ή όπως ο στρατηγικός διάλογος ανάμεσα στις ΗΠΑ και 

την Ελλάδα όπου με χαρά υποστηρίξαμε την πρεσβεία των ΗΠΑ, με την 

οποία άλλωστε έχουμε στενούς δεσμούς και μια στρατηγική σχέση. 

 

 

Κυρίες και κύριοι,  

Σε αυτήν την διαρκή αναζήτηση οράματος, συνειδητοποιούμε ολοένα και 

περισσότερο ότι η δημιουργία αξίας με όρους βιωσιμότητας αποτελεί 

παγκόσμια προτεραιότητα. Η συζήτηση για το πως μια επιτυχημένη 



 3 

επιχείρηση αποδίδει στο τρίπτυχο οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον ή 

αλλιώς Profit – People – Planet είναι διαρκώς εξελισσόμενη.  Όπως βέβαια, 

είναι διαρκώς εξελισσόμενο και το χρηματοδοτικό / επενδυτικό ενδιαφέρον 

για επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν με ισορροπημένο και βιώσιμο τρόπο 

και που μετρούν την κοινωνικό-οικονομική και περιβαλλοντική επίδραση με 

την ίδια επιμέλεια που μετρούν την κερδοφορία τους!  

Η αναγνώριση κινδύνων και η ανάδειξη ευκαιριών βρίσκεται στη βάση κάθε 

επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας και η εποχή του Sustainability 

διευρύνει το οπτικό πεδίο του επιχειρηματία που καλείται να επιβιώσει σε 

άκρως ανταγωνιστικές και  διεθνοποιημένες συνθήκες. 

Αυτή η συζήτηση πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και στην Ελλάδα. 

Ειδικά στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία όπου χρειαζόμαστε 

περισσότερο από ποτέ ένα συνεκτικό και εξωστρεφές σχέδιο ανάπτυξης. 

Πρέπει, να ενισχύσουμε το κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας  ανάμεσα 

στον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία που τον φιλοξενεί. Η βιώσιμη 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι πολύ περισσότερο από όμορφες λεξούλες 

στην εταιρική επικοινωνία. Είναι μια αλλαγή στάσης προς την 

μακροπρόθεσμη ευημερία, είναι, η έμπρακτη αποδοχή ότι η επιχείρηση 

αποτελεί μέρος του κοινωνικού ιστού, είναι, η αξιοποίηση των ευκαιριών 

του τόπου μας με όρους υπευθυνότητας και καινοτόμου επιχειρηματικού 

πνεύματος.  

Κυρίες και κύριοι,  

Πιστεύουμε ότι το θέμα του σημερινού συνεδρίου είναι εξαιρετικά 

επίκαιρο. Βιώνουμε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο και περίπλοκο οικονομικό 
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και κοινωνικό μετασχηματισμό. Επιχειρούμε  σε μια εποχή που είναι 

κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν τις ανησυχίες των πολιτών, είτε 

αυτοί είναι καταναλωτές, είτε είναι εργαζόμενοι.  

Σε αυτή την εποχή, το χάσμα γενεών δεν έχει νόημα. Πρέπει όλοι μαζί να 

αντιληφθούμε τα λεγόμενα externalities, θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, 

το δημογραφικό πρόβλημα, η καταπολέμηση της φτώχειας, η ανεργία των 

νέων, η καταπολέμηση των ανισοτήτων, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος 

και να αναζητήσουμε το business case, τους τρόπους δηλαδή να συνδεθεί η 

καλή και συνετή επιχειρηματικότητα με την αντιμετώπιση αυτών των 

προκλήσεων και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.  

Πρέπει να ακούσουμε τους millennials και τους Gen Z, αυτούς που σήμερα 

αγοράζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αυτούς που αύριο θα 

προσκαλέσουμε να εργαστούν για μας, αυτούς που μεθαύριο θα 

προσπαθήσουμε να τους πείσουμε να επενδύσουν στις επιχειρήσεις μας. 

Πρέπει να τους ακούσουμε, πρέπει και να τους καταλάβουμε και πρέπει να 

προσαρμοστούμε. 

Πιστεύω σε ένα ρόλο για το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 

που αναδεικνύει ένα όραμα ανάπτυξης και εξωστρέφειας για τη χώρα και 

προσπαθεί με συνέπεια και εργατικότητα να το επιτελέσει. Και πιστεύω ότι 

η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια όλων μας για 

ένα πιο φωτεινό μέλλον. Η σημερινή εκδήλωση είναι ένα ακόμα σημαντικό 

βήμα για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο όραμα για την Ελλάδα. 

Θέλω για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον Πάκη Παπαδημητρίου και 

όλα τα μέλη της επιτροπής για την  έμπνευση που μας προσδίδουν, την 
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Άντζελα για το ασταμάτητο drive της, και τους ομιλητές για τη συμμετοχή 

τους σήμερα εδώ. 

Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες και 

καλεσμένους μας για την παρουσία σας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις 

εργασίες του Συνεδρίου μας. 

 

 

 


