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Οι επιχειρηματίες της Β.Ελλάδας κάνουν
πράξη την κοινωνική εταιρική ευθύνη

Περισσότερα από 30.000 γεύματα θα προσφέρει τις ημέρες των
Χριστουγέννων, σε ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, το Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Αρωγής

Κόσμος

Αθλητικά

Εκθέσεις

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα
Συντήρηση στους
επαρχιακούς δρόμους
της Πέλλας

Οι συντελεστές φορολόγησης εταιρειών για
τις φετινές δηλώσεις

Τι προβλέπει η σύμβαση
για την έναρξη των
εργασιών συντήρησης και

Τελευταία Νέα

αποκατάστασης των
σημαντικών φθορών στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο
του νομού Πέλλας

Αρχείο

14:52 Νεϊμάρ: Νίκες και τίτλους με
Μπαρτσελόνα
14:45 Τρία σοβαρά επεισόδια
αιθαλομίχλης στη Θεσσαλονίκη

18 Δεκ 2013 - 18:21

Στο δίκτυο ΟΤΑ ο δήμος
Θεσσαλονίκης

14:39 Μποτιλιάρισμα από καραμπόλα

Το δίκτυο δημιουργείται
στο πλαίσιο του
προγράμματος Outland
του διασυνοριακού

14:35 Διαφωνία ΔΗΜΑΡ με τη διεξαγωγή

προγράμματος Ελλάδα –
Βουλγαρία

στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης

του α' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών
14:28 Φάρατζ σε Σαμαρά: Μετονόμασε τη
ΝΔ σε Μη Δημοκρατία

Τουριστική προβολή της
Θεσσαλονίκης μέσω
διαδικτύου
Οι νέες ιστοσελίδες που
έχουν σχεδιασθεί και
εμπλουτισθεί με τη
συνεργασία των Τμημάτων

της Άννης Καρολίδου
Περισσότερα από 30.000 γεύματα θα προσφέρει τις ημέρες των Χριστουγέννων ,
σε ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής
που έχουν δημιουργήσει τα Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης μαζί με τον
Εμπορικό Σύλλογο της πόλης και τους Συνδέσμους Εξαγωγέων και Βιομηχανιών
Β. Ελλάδας.

Τουρισμού και
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Διακυβέρνησης του Δήμου
Θεσσαλονίκης

14:26 Τα νέα μέλη του ΤΧΣ
14:22 Πακιστάν: 19 μαθητές και
μαθήτριες σκοτώθηκαν σε τροχαίο
14:19 Ενδιαφέρεται για Σηφάκη η ΑΕΚ
14:17 Ιδρύεται το «Νέο Κόμμα»
14:06 Δασκαλόπουλος: Βαρίδια δε μας
αφήνουν να τρέξουμε
14:04 Θεσσαλονίκη: Το προφίλ των
ατόμων που φιλοξενούνται στο υπνωτήριο
αστέγων

Το Δίκτυο, μέσα από τη συνεργασία των φορέων και την υποστήριξη των
επιχειρήσεων – μελών τους, κατορθώνει να εξυπηρετεί ολοένα και περισσότερες
ανάγκες συνανθρώπων μας, μέσα όμως από οργανωμένες κοινωνικές δομές,
παρέχοντας βοήθεια σε είδος, χρήματα αλλά υπηρεσίες.

13:53 Συμφωνία για τις αγορές

«Το Δίκτυο ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2012 και αποτελεί μία προσπάθεια του
επιχειρηματικού κόσμου, σε δύσκολους καιρούς, να κάνει πράξη αυτό που
ονομάζουμε «εταιρική κοινωνική ευθύνη». Ξεκινήσαμε συνεργαζόμενοι με 20
ιδρύματα και σήμερα υποστηρίζουμε 35 με στόχο να φτάσουμε στα 40. Οι
τακτικοί, ενεργοί υποστηρικτές μας από τον επιχειρηματικό κόσμο, από
περίπου 70 επιχειρήσεις έφθασαν αισίως στους 150», τόνισε ο πρωτεργάτης και
πρόεδρος του Δικτύου, πρώην πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Νικόλαος Πέντζος.

βόρειας Ελλάδας η προκήρυξη της ΝΕΡΙΤ

Ολοένα και περισσότερα ιδρύματα και φορείς πρόνοιας απευθύνονται στο
Δίκτυο και τα πιο πολλά αιτήματα αφορούν τρόφιμα, έπιπλα, χρήματα, ενώ
από τα αιτήματα ξεχωρίζει αυτό για την προσφορά 35.000 λίτρων πετρελαίου
θέρμανσης.

εκφοβίζεται, ούτε τρομοκρατείται

«Έχουμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε με φορείς και εκτός Θεσσαλονίκης. Μας
υποστηρίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, είμαστε σε δικτύωση με τη μη
κερδοσκοπική οργάνωση «Δεσμός», ενώ σταδιακά θα διευρύνουμε τις
διασυνδέσεις και συνεργασίες για να γίνουμε αποτελεσματικότεροι», είπε ο κ.
Πέντζος ο οποίος ενημέρωσε ότι μέσα στο Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί μία
μεγάλη εκδήλωση για τη συγκέντρωση χρημάτων. Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι
θα μπορέσει να παραστεί και να μιλήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ.
Αναστάσιος.

13:36 Ο Σαμαράς (και) στο υπ.

Το Δίκτυο αποκτά τη δική του οργάνωση και πλέον, μέσα από αυτό, θα
διοχετεύονται οι φιλανθρωπικού χαρακτήρα δράσεις τόσο του ΕΒΕΘ, όσο και
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του ΕΕΘ, προκειμένου να είναι πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές.
Το Δίκτυο παρέχει τρόφιμα, εξοπλισμό χώρων, κάνει μελέτες και αναλαμβάνει
επισκευές κτηρίων, παιχνίδια σε στέγες παιδιών, χρηματικές ενισχύσεις.
«Σιγά- σιγά οι επιχειρήσεις και οι πολίτες πληροφορούνται την ύπαρξή μας και
μαθαίνουν για τη δράση μας. Άλλοι προσφέρουν σε είδος, οι περισσότεροι,
άλλοι χρήματα, κάποιοι τις γνώσεις και τις υπηρεσίες τους».
Μεγάλος χορηγός
Μεταποίησης
&
περισσότερες από
λεωφορείου για το

του Δικτύου είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Εταιρειών Εμπορίας Καπνού, ο οποίος πέρυσι διέθεσε
40.000 ευρώ, ενώ προχώρησε και στην αγορά 15θεσιου
Σύλλογο Μέριμνας Παιδιών Κατερίνης.
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα ιδρύματα που υποστηρίζει το Δίκτυο,
περιλαμβάνονται: Tα Παιδικά Χωριά SOS, το Ορφανοτροφείο «Άγιος
Στυλιανός», ο Σύλλογος Φίλων του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, το ΚΕΘΕΑ, η
Στέγη Αυτιστικών ‘Ελένη Γύρα’ στην Ήπειρο, η «Μέλισσα κ.αλ.
Μου αρέσει!
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