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Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και η ΜΚΟ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» υλοποιούν το έργο 
«Επιχειρηµατική Υπευθυνότητα και Αειφορία- ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ» του ∆ήµου Αθηναίων

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Υποχρεώσεις Συμμετεχουσών Επιχειρήσεων
 Παρουσία στα επιμορφωτικά εργαστήρια/προγράμματα
 Εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και δράσεων ΕΚΕ στο θεματικό 
τομέα επιλογής στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του έργου

Πληροφόρηση και Ενημέρωση
 Δομή Υποδοχής & Πληροφόρησης (Helpdesk) επιχειρήσεων: 

 Δευτέρα - Παρασκευή: 9 π.μ. - 3 μ.μ., ΒΕΑ, Ακαδημίας 18, 106 71 
Αθήνα, γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, 3ος όροφος, Τηλέφωνα 
επικοινωνίας 210-3680754, 210-3680884, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(e-mail): eke@acsmi.gr

 Ιστοσελίδα ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ: www.ey-aeiforein.gr
 Ιστοσελίδα ΒΕΑ: www.acsmi.gr 

Αιτήσεις Συμμετοχής:
  Ηλεκτρονική συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής στο   

www.ey-aeiforein.gr   ή   στο www.acsmi.gr 

  Αποστολή αίτησης συμμετοχής στο e-mail: eke@acsmi.gr

  Συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στη  
Δομή Υποδοχής & Πληροφόρησης του έργου (Helpdesk)

Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης
 Δύο εξειδικευμένες ημερίδες ενημέρωσης για κάθε θεματικό τομέα 

παρέμβασης

Πληροφόρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη - Επιμόρφωση
 Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΕΚΕ
 Δώδεκα θεματικά εργαστήρια με θέμα «ΕΚΕ στις επιχειρήσεις του Δ. 

Αθηναίων»
 Δύο εξειδικευμένα εργαστήρια για θέματα ΕΚΕ σε κάθε θεματικό τομέα 

παρέμβασης
 Δύο εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 20 ωρών σε 

κάθε θεματικό τομέα παρέμβασης
 Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 20 στελεχών διάρκειας 4 ωρών στο 

εξωτερικό

Δικτύωση 
 Δικτύωση με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς για την προώθηση 

βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ στο Δήμο Αθηναίων - Δημιουργία Δικτύου ΕΚΕ:
•	 Ηλεκτρονική δικτύωση (online M2M - member to 

member,δημιουργία εταιρικού micro-site, δημιουργία ηλεκτρονικού 
κόμβου (portal), social networking, κ.λπ.)

•	 Φυσική δικτύωση (συναντήσεις μελών, forum ΕΚΕ, επισκέψεις σε 
συνέδρια, εταιρείες και φορείς με καλές πρακτικές ΕΚΕ, συμμετοχή 
σε εκθέσεις

 Επισκέψεις εργασίας σε εταιρείες με καλές πρακτικές ΕΚΕ ανά θεματικό 
τομέα παρέμβασης

 Επισκέψεις σε φορείς και συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια σε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά καλών πρακτικών ΕΚΕ

 Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι 20 στελεχών επιχειρήσεων στο εξωτερικό

Πιλοτική Εφαρμογή
 Φεστιβάλ και Εκδηλώσεις
 Διαγωνισμός αριστείας για πρακτικές ΕΚΕ

Επιβράβευση: Τελετή Βράβευσης επιχειρήσεων  
και Ειδική Απολογιστική Έκδοση

Δράσεις ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ

Κοινωνική Οικονομία 
& Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική ΠρόνοιαΠεριβάλλον

 www.acsmi.gr H επιχείρηση κοντά στην κοινωνία

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι  δωρΕΑν
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Αγαπητέ Επιχειρηματία,

Κάθε μήνα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, χρησιμο-

ποιούν ως βασικό εργαλείο λειτουργίας τους αλλά και επαφής με τους 

πελάτες τους, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ).

Η ΕΚΕ δεν αποτελεί πια πολυτέλεια ή αποκλειστικότητα των μεγάλων 

επιχειρήσεων αλλά μεταμορφώνεται σε καθημερινότητα για όλους μας. 

Αφορά στην ευθύνη κάθε επιχείρησης για τον τρόπο που επηρεάζει με 

την άσκηση της δραστηριότητας της

  τους ανθρώπους,
 την κοινωνία και
 το περιβάλλον.

Γνωρίζουμε καλά ότι οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα 

μας επιδεικνύουν αξιοθαύμαστη  ευαισθησία, βοηθώντας από το υστέ-

ρημα τους, όσους ζητούν τη βοήθεια τους: δωρεάν προϊόντα, πώληση 

με πίστωση, προσφορά απασχόλησης, πρωτοβουλίες προστασίας του 

περιβάλλοντος κλπ.

Δυστυχώς όμως, όλες αυτές τις δράσεις, (συνήθως από μετριοφροσύνη) 

ΔΕΝ τις κοινοποιούμε στους πελάτες μας ή στην κοινωνία γενικά. Επίσης 

πολλές φορές αγνοούμε ευκαιρίες να δείξουμε την κοινωνική υπευθυ-

νότητά μας με πιο αποτελεσματικό αλλά και προσοδοφόρο τρόπο.

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Bιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη 

ΜΚΟ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς 

Πόρους σας προσφέρουν το έργο:

Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία

«Ευ Αειφορείν»

Στόχος ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ
H ενίσχυση δράσεων κοινωνικής ευθύνης μέσω της συνεργασίας ιδι-
ωτικών επιχειρήσεων και φορέων του Δήμου Αθηναίων στους τομείς 
της Κοινωνικής Πρόνοιας, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής Οι-
κονομίας και Επιχειρηματικότητας με απώτερο στόχο:

 την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
 την προστασία του περιβάλλοντος
 την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλ-
λοντικών προβλημάτων

 τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής 
 τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη δύσκολη περίοδο της κρίσης 
που όλοι βιώνουμε.

Σε ποιους απευθύνεται το ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ;
Το έργο «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία» απευθύνεται 
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις  - μέλη του ΒΕΑ και δίκτυα επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο Δήμο Αθηναίων (ανεξάρ-
τητα από τον τόπο της καταστατικής τους έδρας) και υλοποιούν ή θα 
υλοποιήσουν δράσεις ΕΚΕ. 

Θεματικοί Τομείς Παρέμβασης

1. Κοινωνική Πρόνοια 
Διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπη-
ρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων με στόχο
… την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου και της προσφερόμε-

νης βοήθειας προς ευπαθείς ομάδες πολιτών μέσω της υιοθέτησης 
πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις.

2. Περιβάλλον
Διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων και Δήμου 
Αθηναίων στον τομέα του περιβάλλοντος με στόχο
… την ενίσχυση των δράσεων για το φυσικό περιβάλλον μέσω της υϊοθέ-

τησης πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις
… τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της ανθρώπινης δράσης 

στην περιοχή του Δήμου.

3. Κοινωνική Οικονομία &  
     Επιχειρηματικότητα
Διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτι-
κών επιχειρήσεων με κοινωνικές 
επιχειρήσεις στα εδαφικά όρια του 
Δήμου Αθηναίων με στόχο
… την ενίσχυση των κοινωνικών δο-

μών του Δήμου μέσω της κοινής 
δράσης ιδιωτικών και κοινωνικών 
επιχειρήσεων.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις  
που θα συμμετέχουν

 Ενίσχυση κοινωνικής υπευθυνότητας & ενδυνάμωση κουλτούρας 
εθελοντισμού

 Ενίσχυση της φήμης, της κοινωνικής αποδοχής και υπόληψης της 
επιχείρησής σας 

 Δικτύωση, συνέργειες από κοινές δράσεις και δημιουργία σχέσε-
ων εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων

 Δυνατότητες χρηματοδότησης και συνεργασιών 
 Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
 Αύξηση παραγωγικότητας των εργαζομένων και εξοικονόμηση 
πόρων

 Προβολή της επιχείρησης & του κοινωνικού της προφίλ στο διαδί-
κτυο, σε εκδηλώσεις και ημερίδες, κ.λπ.

 Επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με δράσεις 
αειφορίας

 Διάδοση Καλών Πρακτικών.

Οφέλη για το Δήμο Αθηναίων,  
την κοινωνία, το περιβάλλον

 Διασφάλιση και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής
 Εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος
 Τόνωση του επιχειρηματικού ιστού και προώθηση της καινοτομίας
 Βάσεις για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος βιώσιμης ανάπτυξης.


