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Συνέδριο µε θέµα "Κοινωνικώς Επιχειρείν ’08. Αξίες και Πρακτικές Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας", συνδιοργανώνουν 
ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το 
συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 και ώρα 18.30, στην κεντρική αίθουσα του κινηµατογράφου 
Ολύµπιον, στη Θεσσαλονίκη. 
 
Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο θα χαιρετίσουν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος 
Καλαφάτης, εκπρόσωποι της πολιτείας και ο πρόεδρος του Ελληνικού ∆ικτύου για την ΕΚΕ, Νίκος Αναλυτής. Θα 
µιλήσουν ο κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος µε θέµα: «ΕΚΕ: Κοινωνική έννοια ή ρεαλιστική επιχειρηµατική προσέγγιση;» 
και ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Γιώργος Μυλωνάς µε θέµα: «Αειφόρος ανάπτυξη και υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα».  
 
Επίσης, την ίδια ηµέρα στην Πλατεία Αριστοτέλους ο ΣΒΒΕ και το Ελληνικό ∆ίκτυο ΕΚΕ συνδιοργανώνουν Έκθεση 
Καλών Πρακτικών  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και που 
περιλαµβάνει δράσεις περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας που εφαρµόζουν ελληνικές επιχειρήσεις. Στην 
Έκθεση Καλών Πρακτικών συµµετέχουν οι ακόλουθες εταιρείες: 
 
-Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, Νοιάζοµαι για την ασφάλειά µας  
-COCO–MAT, Ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση  
-KLEEMANN, Εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής - Πυθαγόρας έργο ΦΥΛΕΡΕΚ  
-ISOMAT, Εφαρµογή των αρχών της ΕΚΕ στους ανθρώπους µας  
-ΜΑΝPOWER, Πρόγραµµα συνεργασίας Manpower – Praksis  
-WIND,  «Θέλω η γνώση να φτάνει παντού»  
-COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, Ιατρική απόβαση στα ελληνικά νησιά και ακριτικές περιοχές  
-CMS GROUP, Μικροί τόποι, µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης: δέσµη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη ορεινών και 
µειονεκτικών περιοχών  
-COSMOTE, Smart eyes  
-ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK EFG, Πρόγραµµα πυρόπληκτων κοινωφελούς ιδρύµατος Ι.Σ. Λάτση και της Eurobank EFG  
-EKO, EKO και νέοι καλλιτέχνες  
-VODAFONE, Οδηγός κινητής τηλεφωνίας για γονείς  
-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Μαζί κερδίζουµε το στόχο της ισότητας  
-ΟΤΕ Α.Ε., Εθελοντική αιµοδοσία  
-Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ,  Βήµα µεταπτυχιακού φοιτητή  
-ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΟΙΚΑ∆Ε - Η ηλεκτρονική γειτονιά για τα ελληνόπουλα όλου του κόσµου  
-ΟΤΕ Α.Ε., Ενίσχυση του σωµατείου το «Χαµόγελο του παιδιού»  
-BP HELLAS A.E., Προσοµοιωτής πρόσκρουσης  
-VODAFONE, Πιλοτικό πρόγραµµα «Τηλεϊατρικής»  
-ΕΡΤ Α.Ε. - ΕΡΤ 3, Κοινωνική στήριξη  
-COSMOTE, Ενηµέρωση του κοινού για την ασφαλή χρήση του κινητού τηλεφώνου από ανήλικους χρήστες  
-Φ.Α.Ο.Σ., Ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία της δυτικής Θεσσαλονίκης  
-COSMOTE, Πρόγραµµα ανακύκλωσης κινητών-µπαταριών-µελανιών «Έλα στην ανακύκλωση»  
-∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., Πρόγραµµα ανακύκλωσης - εµπλοκή συµµετόχων  
-VODAFONE, H Vodafone µε τους εταιρικούς της πελάτες και το σώµα Ελλήνων προσκόπων το … ρίχνει στην 
ανακύκλωση  
-ALUMIL, Πρόγραµµα «Green alumil»  
-WIND, «Θέλω καθαρές θάλασσες και ακτές!» 

© Capital.gr A.E. 

Σελίδα 1 από 2ΣΒΒΕ: Συνέδριο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη - Capital.gr

25/6/2008http://www.capital.gr/tools/view_printer.asp?ID=516927



 

Σελίδα 2 από 2ΣΒΒΕ: Συνέδριο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη - Capital.gr

25/6/2008http://www.capital.gr/tools/view_printer.asp?ID=516927


