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1st CFO Roundtable 
Η SAP Παρουσιάζει το 1ο Roundtable για Οικονοµικούς ∆ιευθυντές  

 
Αθήνα – 16 Ιανουαρίου, 2006 – Την πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για Οικονοµικούς ∆ιευθυντές – 1st 
CFO Roundtable- µε θέµα «Ο Νέος Ρόλος του Οικονοµικού ∆ιευθυντή στην Εκτέλεση της Στρατηγικής» 
διοργανώνει η SAP Hellas, στις 25 Ιανουαρίου 2006, στο Ξενοδοχείο «Πεντελικόν». Επίκεντρο της συζήτησης, 
που απευθύνεται σε Οικονοµικούς ∆ιευθυντές, θα αποτελέσει η εισήγηση του καθηγητή και σύµβουλου 
διοίκησης στρατηγικής, κ. Αλέξανδρου Κωνσταντινίδη.  
 
Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι παρευρισκόµενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν σχετικά µε τις νέες 
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Οικονοµικοί ∆ιευθυντές και το νέο ρόλο που αυτοί καλούνται να αναλάβουν 
στη σύγχρονη επιχείρηση.  Με αφορµή τα αποτελέσµατα διεθνούς έρευνας, οι συµµετέχοντες θα µάθουν 
περισσότερα και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε τη σηµασία της στρατηγικής διοίκησης, τον επιτυχή 
σχεδιασµό και υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής, καθώς και το ρόλο των οικονοµικών διευθυντών στην 
εκτέλεση της στρατηγικής.   
 
«Στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη αγορά, οι εξελίξεις στην τεχνολογία και ο ισχυρός ανταγωνισµός πιέζουν τις 
επιχειρήσεις να ενισχύσουν τα δυνατά τους σηµεία και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, 
προκειµένου να προστατέψουν τα µερίδια αγοράς και την κερδοφορία τους», σηµειώνει ο Αλέξανδρος 
Κωνσταντινίδης, καθηγητής και σύµβουλος διοίκησης στρατηγικής.  «Στο πλαίσιο αυτό, οι σύγχρονες 
επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να προσαρµόζουν τη στρατηγική τους µέσα από µία συνεχή διαδικασία ελέγχου, 
µάθησης και καινοτοµίας, που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.  Η µεθοδολογία που 
θα παρουσιάσουµε θέτει τη στρατηγική στο κέντρο της διοικητικής διαδικασίας, ενώ έχει δοκιµαστεί από 
χιλιάδες επιχειρήσεις, βοηθώντας τους να βελτιώσουν σηµαντικά τις αποδόσεις τους. Παράλληλα, θα δείξουµε 
πως η µεθοδολογία αυτή µπορεί να υλοποιηθεί µε την υποστήριξη της αποδεδειγµένης τεχνολογίας, που 
διαθέτει η SAP» συµπληρώνει. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, κάθε οργανισµός που θέλει να παραµείνει ανταγωνιστικός είναι απαραίτητο να αξιοποιήσει 
µια λύση στρατηγικής διοίκησης, µε δυνατότητες άµεσης συλλογής και εύκολης ανάλυσης κρίσιµων 
πληροφοριών και δεδοµένων, που συγκεντρώνονται σε όλο το εύρος της οργάνωσης και λειτουργίας του.  Η 
SAP ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, διαθέτοντας τη λύση SAP Strategic Enterprise Management (SAP 
SEM), µια ολοκληρωµένη σουίτα αναλυτικών εφαρµογών, που επιτρέπει την στρατηγική διοίκηση κάθε 
επιχείρησης, υποστηρίζοντας ολοκληρωµένες διαδικασίες εταιρικής διοίκησης.  Πρόκειται για µια από τις πιο 
ολοκληρωµένες λύσεις που διατίθενται στην αγορά, µε πάνω από 1500 εγκαταστάσεις, την οποία αξιοποιούν 
κορυφαίοι οργανισµοί σε όλο τον κόσµο .   
 
Η συµµετοχή στο 1st CFO Roundtable γίνεται µετά από µε πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε 
να επικοινωνείτε µε την κ. Αριάννα Μάντζιου: 210 9473800 
 
O κ. Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης είναι είναι ∆ιπλ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ και κάτοχος MBA από το Harvard Business 
School, Βοστώνης/ΗΠΑ. Έχει εργασθεί στην Νέα Υόρκη ως σύµβουλος στρατηγικής της Booz-Allen & Hamilton 
Inc. Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι καθηγητής ∆ιοίκησης Στρατηγικής στο Athens Institute of Technology, 
ερευνητικού κέντρου που συνεργάζεται µε το Harvard University και το Carnegie-Mellon και είναι µέλος του 
Οµίλου INTRACOM.  Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήµατα διοίκησης στρατηγικής. Στοιχεία 
επικοινωνίας: A.Konstadinidis@post.harvard.edu  
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Σχετικά µε την SAP 
 
Η SAP αποτελεί σήµερα τον κορυφαίο προµηθευτή λύσεων λογισµικού για την ενδο-επιχειρησιακή και την δι-
επιχειρησιακή οργάνωση και συνεργασία, στον κόσµο και την Ελλάδα.  Σήµερα, περισσότεροι από 29,800 πελάτες σε 
120 και πλέον χώρες λειτουργούν πάνω από 100,600 εγκαταστάσεις µε λογισµικό της SAP®.  Οι λύσεις της SAP είναι 
σχεδιασµένες µε άξονα τις ανάγκες των επιχειρήσεων κάθε µεγέθους – από µικρές και µεσαίου µεγέθους εταιρίες έως 
πολυεθνικές επιχειρήσεις.  Με βάση την ανοιχτή πλατφόρµα εφαρµογών και ενοποίησης SAP NetWeaver™ για την 
µείωση της πολυπλοκότητας και του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας και την ενίσχυση της καινοτοµίας, η σουίτα λύσεων 
mySAP™ Business Suite βοηθά τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο να βελτιώσουν τις σχέσεις τους µε πελάτες και 
συνεργάτες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους οργάνωση.  Καίριες λειτουργίες οργανισµών µε δραστηριότητα σε 
ποικίλους κλάδους, όπως για παράδειγµα η τεχνολογία, η λιανική, η δηµόσια διοίκηση και οι χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες, υποστηρίζονται από τις 25 εξειδικευµένες λύσεις της SAP.  Για περισσότερες πληροφορίες  επισκεφτείτε το 
site http://www.sap.com/greece.  
Για περισσότερες πληροφορίες (εκπρόσωποι του τύπου): Αµαλία Βαζαίου, 210- 9473882, amalia.vazeou@sap.com, 
Νικόλ Ιωαννίδη, 212 9559317, nioannidi@advocate-bm.gr  
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