
 
  
 
 

Δελτίο Τφπου   
9ο Ετήςιο Capital Link Συνζδριο ΕΚΕ 

«Επενδφςεισ, Εξωςτρζφεια & Κοινωνική Υπευθυνότητα: Πυλώνεσ για τη Βιώςιμη 
Ανάπτυξη» 

 
 

Ο Γιώργοσ Ξθραδάκθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ XRTC Business Consultants Ltd και 
Πρόεδροσ του Propeller Club Πειραιά, ιταν καλεςμζνοσ ομιλθτισ ςτο 9ο Ετιςιο 
Capital Link Συνζδριο ΕΚΕ, που πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 25 
Ιουνίου 2019 υπό τθν αιγίδα του Διμου Ακθναίων.  O κ.  
Ξθραδάκθσ  ςυμμετζχοντασ ςτθν Ενότθτα «Επενδφςεισ με Σθμαντικό Οικονομικό & 
Κοινωνικό Αντίκτυπο» τόνιςε ότι παρά το γεγονόσ ότι χώρασ μασ τα προθγοφμενα 
χρόνια εμφανιηόταν αδφναμθ για πρωτοπορίεσ ςτισ εφαρμογζσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και των δραςτθριοτιτων που απορρζουν από αυτι, τα 
τελευταία χρόνια ζχει δείξει μεγάλο ενδιαφζρον για άςκθςθ πρακτικών Ε.Κ.Ε., 
επθρεαςμζνθ περιςςότερο από διεκνείσ πρακτικζσ. 
 
Στθν πλειονότθτα των μεγάλων επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα οι πρακτικζσ τθσ Ε.Κ.Ε 
είναι μζροσ δραςτθριοτιτων με ζμφαςθ ςτθ φιλανκρωπία και τθ χορθγία. Είναι 
γνωςτό ότι θ Ελλάδα εφάρμοηε πρακτικζσ Ε.Κ.Ε από το 500 π.χ. αφοφ θ χορθγία 
υποκακιςτοφςε πολλζσ φορζσ τθν αδυναμία του κράτουσ να ςτθρίξει τουσ 
οικονομικά αςκενζςτερουσ πολίτεσ. 
 
Σφμφωνα με τον κ. Ξθραδάκθ, ολοζνα και περιςςότερεσ όμωσ επιχειριςεισ  
αποδζχονται τθ ςθμαςία και τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι 
υπεφκυνων επιχειρθματικών πρακτικών. Δζχονται δθλαδι ότι θ εφαρμογι τθσ 
υπευκυνότθτά τουσ ςτθν πράξθ, που περιλαμβάνει τθ ςχζςθ τουσ με τουσ 
εργαηομζνουσ τουσ και τθν κοινότθτα ςτθν οποία λειτουργοφν, είναι πλζον πιο 
ςθμαντικι από ό,τι ςτο παρελκόν. 
 
Συνεχίηοντασ τθν τοποκζτθςι του, ο κ. Ξθραδάκθσ τόνιςε ότι το όραμα όλων μασ για 
τθ δθμιουργία μιασ Ελλάδασ που κα ςτθρίηεται ςτθν επιχειρθματικότθτα και τθν 
καινοτομία, πρζπει να περνά μζςα από τθν ιςόρροπθ αντιμετώπιςθ τθσ 
οικονομικισ, κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ επίδραςθσ τθσ λειτουργίασ μιασ 
επιχείρθςθσ και να βαςίηεται ςτο τρίπτυχο τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ 
βιωςιμότθτασ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. Η αναγνώριςθ από τισ ςφγχρονεσ 
κοινωνίεσ τθσ ανάγκθσ για ιςόρροπθ και βιώςιμθ ανάπτυξθ των κεμελιωδών 
αλλαγών που αυτι προχποκζτει για τον τρόπο που οργανώνονται και λειτουργοφν 
οι επιχειριςεισ, αποτελεί τθν κφρια αιτία για τθν ανάπτυξθ και διάδοςθ τθσ ιδζασ 
τθσ Ε.Κ.Ε. 
 
«Η ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποποινικοποιθκεί 
προκειμζνου θ χώρα μασ να ανταγωνίηεται επιχειρθματικά ςτο διεκνζσ περιβάλλον 

 



ςτθριηόμενθ περιςςότερο ςτισ δικζσ τθσ δυνάμεισ αξιοποιώντασ τισ δεξιότθτεσ των 
παραγωγικών τθσ ςυντελεςτών χωρίσ περιοριςμοφσ αλλά και ενιςχφοντασ τισ 
δεξιότθτεσ του ανκρώπινου δυναμικοφ τθσ χωρίσ κοινωνικοφσ αποκλειςμοφσ. 
Δεδομζνων των δυςμενών όμωσ ςυνκθκών, θ ςυνεργαςία όλων είναι απαραίτθτθ. 
Δεν είναι δυνατόν να προςδοκοφμε αποκλειςτικά από το κράτοσ να πράξει οφτε ο 
επιχειρθματικόσ κόςμοσ να ςυνεχίηει το ρόλο του «χορθγοφ». Το «επιχειρείν» ςτθν 
Ελλάδα βελτιώνεται υιοκετώντασ νζεσ πρακτικζσ βαςιηόμενεσ ςτισ αρχζσ τθσ Ε.Κ.Ε. 
Απομζνει να δοφμε το κράτοσ και τουσ πολιτικοφσ να αποκτοφν κοινι ςτρατθγικι 
που να εξυπθρετεί το κοινωνικό ςυμφζρον» ςθμείωςε ο κ. Ξθραδάκθσ, 
ολοκλθρώνοντασ τθν τοποκζτθςι του. 

Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ του πάνελ με τουσ κ.κ. Γιώργο Σκριμιηζα, Μιχάλθ 
Βλαςταράκθ, Ακανάςιο Κεφάλα, Σωτιρθ Θεοφάνθ, Νεκτάριο Δεμενόπουλο και 
Γεώργιο Ξθραδάκθ. 

Η πλιρθσ τοποκζτθςθ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα: 
http://csringreece.gr/forum/2019/audio/skrimizeas_panel.mp3 
 
 
Σχετικζσ Ιςτοςελίδεσ  

www.propellerclub.gr    -    www.xrtc.gr   -     www.csringreece.gr/forum/2019/journal.pdf 

www.xiradakis.eu    -   www.capitallink.com 
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