ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεργασία του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και του ALBA Graduate
Business School at The American College of Greece

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου , το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το ALBA
Graduate Business School at The American College of Greece υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας,
με στόχο τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων καθώς και τη διοργάνωση μιας σειράς
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και διαλόγου σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης(ΕΚΕ).
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Μαρία Αλεξίου και ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. του ALBA κ. Νίκος M. Εμπέογλου.
Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της πρώτης εκδήλωσης που σαν στόχο είχε την
ενημέρωση των δημοσιογράφων σε θέματα ΕΚΕ και στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της, στην
αποσαφήνιση των όρων Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Βιώσιμη Ανάπτυξη, και Εταιρική Βιωσιμότητα
κ.λπ.
Συμμετείχε σεβαστός αριθμός δημοσιογράφων και συζητήθηκαν θέματα όπως η δημιουργία
πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων και συζητήσεων μεταξύ των Mέσων Mαζικής Eνημέρωσης,
Δικτύου και Κέντρου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Επιχειρηματικής Ηθικής και Βιωσιμότητας του
ALBA, οι ανάγκες των δημοσιογράφων για αποτελεσματικότερη ενημέρωση σε θέματα ΕΚΕ και
καταγράφηκαν πιθανές λύσεις στο πρόβλημα και μελλοντικές δράσεις.
Σχολιάζοντας τη συνεργασία και την πρώτη εκδήλωση η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Μαρία Αλεξίου
σημείωσε ” …. O κόσμος μας έχει ήδη αλλάξει, έχει προχωρήσει σε μια νέα εποχή με διαφορετικά
δεδομένα και οφείλουμε να παλέψουμε για την εδραίωση μιας νέας αντίληψης και μορφής
ανάπτυξης, βασισμένης σε συλλογικές αξίες & αρχές, και σε ουσιαστική συνεργασία όλων των συμμετόχων. Για το σκοπό αυτό υπογράψαμε και παρουσιάζουμε σήμερα το νέο πλαίσιο συνεργασίας
μεταξύ του Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του ALBA που αποτελεί ένα από τα πιο
έγκυρα business schools της χώρας και ξεκινάμε την υλοποίησή του δίνοντας προτεραιότητα στη
συστηματική και άμεση ενημέρωση, τον ουσιαστικό διάλογο και την ευαισθητοποίηση των μέσων
ενημέρωσης σε θέματα ΕΚΕ.”
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ALBA κ. Νίκος M. Εμπέογλου πρόσθεσε “ πως το ALBA με ιδιαίτερη χαρά
συνεργάζεται με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη καθώς έτσι καταδεικνύει το
ισχυρό του ενδιαφέρον για την ευαισθητοποίηση των επιχειρηματικών στελεχών που εκπαιδεύει,
προς την ανάγκη προώθησης μια αειφόρου ανάπτυξης, η οποία καλλιεργεί ανθρώπινες αρχές και
επιχειρηματικές πρακτικές που στηρίζουν την εταιρική ηθική και κοινωνική ευθύνη ”
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 – 33 87 422 , 210 8964531( εσωτ.2217) ή στις ηλεκτρονικές
διεύθυνσεις diktio@csrhellas.gr , communications@alba.edu.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Σχετικά με τo Μνημονίο Συνεργασίας.
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το ALBA Graduate Business School at
The American College of Greece αναγνωρίζοντας πως η δύσκολη εποχή που διανύουμε, καθιστά
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) κεντρικό δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με οδηγό τη
μακροπρόθεσμη, αρμονική και αμοιβαίως επωφελή συνύπαρξη και συνεργασία όλων των
ενδιαφερόμενων μερών, συμφωνήσαν να συνεργαστούν με στόχο:
Την προώθηση της ΕΚΕ μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη συνεργασία σε
ένα ευρύ φάσμα δράσεων υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προάγουν την ΕΚΕ,
καθώς και την ενίσχυση των τομέων που σχετίζονται με την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία για
συναφή θέματα.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με τον επιχειρηματικό
σκοπό της επιχείρησης ( business case) και στον τρόπο που επικοινωνούντα οι δράσεις εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ)
Το ΕΔΕΚΕ είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο με έδρα την Αθήνα που ιδρύθηκε τον Ιούνιο
του 2000 από ομάδα 3 επιχειρηματικών φορέων και 13 επιχειρήσεων. Σήμερα τα μέλη του ανέρχονται σε 127
επιχειρήσεις και 7 επιχειρηματικούς φορείς.
Είναι επίσης εθνικός εταίρος του CSR Europe – του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την ΕΚΕ
– που εκτός από τις 80 πολυεθνικές επιχειρήσεις μέλη του έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 37 εθνικών εταίρων
σε όλη την Ευρώπη.
Επιπλέον έχει το συντονισμό της Συντονιστικής Γραμματείας του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού
Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα.
Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και η διάδοσή τους στην Ελληνική
επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας
και βιώσιμης ανάπτυξης.
ALBA Graduate Business School at The American College of Greece
ALBA Graduate Business School at the American College of Greece has a vision of a more prosperous society for
all stakeholders, for a business world thriving with activity, innovation and sustainability, for leaders who
inspire, aspire and enact. Our mission is to educate the visionary leaders of tomorrow, who will be the agents
of change for a society where human rights are respected, labor is honored, the environment is protected and
corruption is nonexistent.
ALBA Graduate Business School initially formalized its Social Responsibility activities through the formation of
the Social Responsibility Committee in 2009, expressing this way our belief that academic institutions play a key
role in enriching, promoting and supporting business ethics, social responsibility and sustainability. Given the
ALBA Social Responsibility scope, activities and plans since then, we decided in 2013 to establish the ALBA
Center for Business Ethics, Social Responsibility and Sustainability (C.E.RE.S.).
The vision of the ALBA C.E.RE.S. is to be a national and international actor, point of reference and think tank for
issues relating to Business Ethics, Social Responsibility and Sustainability. Our mission is to engage in activities
independently or in cooperation with key stakeholders aiming to enhance knowledge and awareness on
relevant
topics.For
further
information,
please
visit
our
website
at
http://www.alba.edu.gr/social/Pages/SocialResponsibility.aspx
and
/or
e-mail
us
at
SocialResponsibility@alba.edu.gr

