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Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, τίτλος έργου «Promoting the idea of corporate social responsibility and 

sustainable development in small and micro enterprises», αριθμός έργου. 2017-1-

PL01- KA2O2-038501.  

Το παρόν έγγραφο αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων του, ενώ 

η Κοινότητα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

εμπεριέχονται σ’αυτό. 
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Το έργο 

Η δεοντολογία των επιχειρήσεων, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η αειφόρος 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες. 

Αυτό δεν σχετίζεται μόνο με την αύξηση της ευαισθητοποίησης των επιχειρηματιών, 

αλλά και με τις πρακτικές επιπτώσεις. 

Η κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση δεν επικεντρώνεται μόνο στη δημιουργία 

κερδοσκοπικών, διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων, αλλά έχει επίσης θετική 

επίδραση στο περιβάλλον, στις τοπικές κοινότητες και σε όλους τους συμμετέχοντες 

που ασχολούνται με την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα. 

Η εφαρμογή των υποθέσεων της ΕΚΕ, της αειφόρου ανάπτυξης και άλλων 

δεοντολογικών ζητημάτων είναι απαραίτητη στον σημερινό κόσμο της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων αποτελείται από 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (στην ΕΕ πάνω από 90% σύμφωνα με την 

Eurostat) που παρέχουν περίπου το 60% των θέσεων εργασίας, και τις οποίες 

διαχειρίζονται συχνά ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Τα ζητήματα της ΕΚΕ και της αειφόρου ανάπτυξης έχουν απασχολήσει κυρίως μεγάλες 

εταιρείες και πολυεθνικούς οργανισμούς. 

Ο κύριος στόχος του έργου ISORESS - Προώθηση της ιδέας της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της αειφόρου ανάπτυξης στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις είναι να προωθηθεί η ιδέα της ΕΚΕ και της αειφόρου ανάπτυξης και στις 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαχειρίζονται 

οι μετανάστες με την εισαγωγή σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που 

μοιράζονται και μεταφέρουν καινοτόμες πρακτικές και παρουσιάζουν οφέλη από την 

εφαρμογή των ιδεών στην επιχειρηματική πρακτική τους. 
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 

 

Τι είναι ΕΚΕ; 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει την ΕΚΕ ως ευθύνη των επιχειρήσεων για τον 

αντίκτυπό τους στην κοινωνία. Η ΕΚΕ θα πρέπει να είναι εταιρική πρωτοβουλία. 

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο μέσω ενός 

έξυπνου συνδυασμού μέτρων εθελοντικής πολιτικής και, όπου απαιτείται, μέσω 

συμπληρωματικών ρυθμίσεων. 

 

Οι εταιρείες μπορούν να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνες: 

 

 εφαρμόζοντας τους νόμους 

 ενσωματώνοντας κοινωνικές, περιβαλλοντικές, ηθικές, καταναλωτικές και 

ανθρώπινων δικαιωμάτων ευαισθησίες στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές 

και δραστηριότητες. 

 

Γιατί η ΕΚΕ είναι σημαντική;  

 Προς το συμφέρον των επιχειρήσεων: Η ΕΚΕ προσφέρει σημαντικά 

οφέλη στις εταιρείες ως προς τη διαχείριση κινδύνων, την εξοικονόμηση 

κόστους, την πρόσβαση σε κεφάλαια, τις σχέσεις με τους πελάτες, τη 

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την ικανότητα καινοτομίας. 

 Προς το συμφέρον της οικονομίας της ΕΕ: Η ΕΚΕ καθιστά τις εταιρείες 

πιο βιώσιμες και καινοτόμες, γεγονός που συμβάλλει σε μια πιο βιώσιμη 

οικονομία. 

 Προς το συμφέρον της κοινωνίας: η ΕΚΕ προσφέρει ένα σύνολο αξιών 

στις οποίες μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πιο συνεκτική κοινωνία και να 

στηρίξουμε τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα. 

 

Οφέλη της ΕΚΕ 

 Βοηθά στη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης 

 Ενισχύει την εταιρική εικόνα και τη φήμη  

 Αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών και τις πωλήσεις 

 Αυξάνει την ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων 

 Διευκολύνει την πρόσβαση στα κεφάλαια 

 Συμβάλλει στη βελτίωση της ηθικής και των κινήτρων των εργαζομένων 

 Συμβάλλει στην τήρηση των κανονισμών 
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Ταξινόμηση των πρακτικών ΕΚΕ 

 

1. Το Περιβάλλον  

Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες... 

α) διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους διαθέσιμους φυσικούς και 

ενεργειακούς πόρους, οι οποίοι αποτελούν μείζονες περιβαλλοντικούς 

στόχους της ΕΚΕ που αφορούν όλους τους ενδιαφερόμενους, 

β) παρέχουν ευκαιρίες για εξοικονόμηση κόστους και παραγωγή εσόδων, 

γ) επηρεάζουν τη συνολική ισχύ της επωνυμίας μέσω της θετικής 

περιβαλλοντικής φήμης - εάν σας βλέπουν καλύτερα, θέλουν να 

συνεργαστούν μαζί σας πιο πρόθυμα (τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι 

επενδυτές), 

δ) θεωρούν την περιβαλλοντική διαχείριση ως βασική κοινωνική ευθύνη 

παράλληλα με την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων, 

ε) ακολουθούν τις αρχές της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης 

και υπεύθυνης διάθεσης απορριμμάτων, 

στ) υιοθετούν αρχές αειφόρου ανάπτυξης, 

ζ) παρέχουν περιβαλλοντική εκπαίδευση στο προσωπικό / τους 

εργαζόμενους, 

η) εφαρμόζουν πολιτική μείωσης των αποβλήτων και διαδικασίες που 

σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων. 

 

2. Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές  

Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες... 

α) συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς και διεξάγουν 

διαφανείς και δίκαιες εταιρικές δραστηριότητες με ισχυρή δέσμευση για 

ηθική συμπεριφορά, 

β) προσπαθούν να χειριστούν συναλλαγές που βασίζονται σε υγιείς, δίκαιες 

και ισότιμες εταιρικές σχέσεις με τους επιχειρηματικούς εταίρους 

(αναγνωρίζοντας ότι, ακόμη και αν αναθέσουν εξωτερικές εργασίες στους 

εταίρους τους, θα είναι τελικά υπόλογοι για τα σχετικά προϊόντα και 

υπηρεσίες τους), 

γ) σέβονται την τοπική κουλτούρα και τα έθιμα 

δ) προσφέρουν ίσους μισθούς για γυναίκες και άνδρες, 

ε) δημιουργούν χώρους για ανάπαυση των εργαζομένων, 

στ) εισαγάγουν ένα σαφές σύστημα προαγωγής, 

ζ) υποστηρίζουν τη σταδιοδρομία των γυναικών εργαζομένων, 
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η) προωθούν την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες, 

θ) υλοποιούν / παρέχουν εκπαίδευση σταδιοδρομίας για εργαζόμενους, 

νέους και ηλικιωμένους, σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους, 

ι) αντιμετωπίζουν τους υπαλλήλους δίκαια και ηθικά. 

 

3. Ζητήματα Kαταναλωτών 

Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες... 

α) εργάζονται για την παροχή υψηλής ποιότητας, ασφαλών προϊόντων και 

υπηρεσιών, 

β) δίνουν προτεραιότητα στην οπτική του πελάτη, 

γ) παρέχουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, 

δ) προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών  

ε) συμβάλλουν στην οικοδόμηση κοινωνιών όπου όλοι μπορούν να 

απολαύσουν έναν τρόπο ευκολίας και άνεσης (οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου για να ανταποκριθούν 

στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών ανεξάρτητα από την ηλικία, τις 

σωματικές και πνευματικές ικανότητες, τις οικονομικές συνθήκες και το 

πολιτισμικό υπόβαθρο), 

στ) προσφέρουν εκπαίδευση στην κοινότητα για υγιή και υπεύθυνη 

κατανάλωση. 

 

4. Συμμετοχή και Aνάπτυξη της Κοινότητας 

Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες... 

α) οικοδομούν ένα καλύτερο μέλλον μέσω της δημιουργικής συνεργασίας, 

β) αναγνωρίζουν την αξία της αλληλεπίδρασης της κοινότητας και αξιοποιούν 

τις επιχειρησιακές δυνάμεις τους για να υποστηρίξουν ενεργά την τοπική 

κοινότητα μέσω έργων που ενισχύουν τη συμμετοχή και την ανάπτυξη σε 

τοπικό επίπεδο, 

γ) συνεργάζονται με διάφορους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή ποικίλου 

φάσματος κοινοτικών δραστηριοτήτων με στόχο την επίτευξη συνύπαρξης με 

την κοινωνία, όπως η ανάπτυξη της νεολαίας, η δημιουργία πολιτιστικής 

πολυμορφίας, η παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας 

και η προστασία του περιβάλλοντος, 

δ) εξετάζουν και εφαρμόζουν μέτρα για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων 

σχέσεων με τις κοινότητες, 

ε) υλοποιούν δραστηριότητες κοινοτικής υποστήριξης, 
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στ) αγοράζουν απευθείας από μικρούς τοπικούς παραγωγούς, χωρίς 

μεσάζοντες. 

 

5. Ανθρώπινα Δικαιώματα  

Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες... 

α) στηρίζουν και σέβονται την προστασία των διεθνώς αναγνωρισμένων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

β) βεβαιώνονται ότι δεν συνεργούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, 

γ) προωθούν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας (ΔΟΕ), συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της παιδικής εργασίας, 

της απαγόρευσης της καταναγκαστικής εργασίας, της ισότητας των ευκαιριών και 

της μεταχείρισης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, 

δ) υποστηρίζουν την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, τα ιδρύματα γνώσης και τους διακυβερνητικούς οργανισμούς, 

ε) σέβονται το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, 

στ) σέβονται το δικαίωμα να μην γίνονται διακρίσεις λόγω της σεξουαλικότητας, 

για παράδειγμα. 

 

6. Εργασιακές Πρακτικές 

Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες... 

α) βελτιώνουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, 

β) παρέχουν καλές συνθήκες εργασίας στους υπαλλήλους τους, 

γ) κινητοποιούν τους υπαλλήλους τους με "εργασιακές εμπειρίες" και τους 

εμπλέκουν σε όλη τη διαδικασία, 

δ) προωθούν την ομαδική εργασία, 

ε) δημιουργούν περιβάλλον εργασίας που αγκαλιάζει την ποικιλομορφία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου (προωθούν τη διαχείριση της εργασίας-ζωής), 

στ) αυξάνουν τα επίπεδα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας σε 

ολόκληρο τον οργανισμό μέσω της προώθησης της παγκόσμιας διαχείρισης 

της υγείας και της ασφάλειας, 

ζ) παρέχουν διαχείριση της υγείας και της παραγωγικότητας. 
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Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών 

Αυτός ο οδηγός είναι μια συλλογή από 94 καλές πρακτικές ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 

που υλοποιούνται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε έξι χώρες 

(Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Πολωνία και Ισπανία) 

που συνέλεξαν οι έξι εταίροι του έργου ISORESS. 

Προορίζεται ως εργαλείο για τους επιχειρηματίες και τους μάνατζερ για να εμπνευστούν 

για την εισαγωγή στοιχείων της ΕΚΕ και της ΒΑ στην επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα. 

Οι καλές πρακτικές αφορούν επιχειρήσεις μικρού και πολύ μικρού μεγέθους (από 0 έως 

50 εργαζόμενους), που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της 

βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Ορισμένες από τις εταιρείες είναι κερδοσκοπικές, 

μερικές μη κερδοσκοπικές και άλλες είναι κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Οι καλές πρακτικές που συλλέγονται σε αυτόν τον οδηγό ταξινομούνται σύμφωνα με 

τους 6 βασικούς τομείς:  

 Περιβάλλον 

 Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές  

 Ζητήματα Καταναλωτών 

 Συμμετοχή και Ανάπτυξη της Κοινότητας 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 Εργασιακές Πρακτικές 
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Λίστα καλών πρακτικών ανά κατηγορία ΕΚΕ  

 

Περιβάλλον 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH  

2. Das Caféhaus LANGES e.K.  

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH  

4. Papaya Tours GmbH  

5. SPEICK Naturkosmetik  

7. dwp eG Fairhandelsgesellschaft  

8. MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH (GmbH) 2 

9. Thomas Becker - Atelier für Schmuck  

10. Rhanerbräu GmbH & Co. KG  

13. VATHOS Apparel  

18. Β&Τ Composites S.A.  

20. PHOENIX  

24. IOPrint s.r.l.  

26. Nuova IZC Costruzioni Generali  

28. Stefano Pittis  

29. Olio Arke’e Natura  

32. Bellelli S.r.l  

37. Qpick LLC  

40. Mega Mobil  

44. Concepti, Ltd., training centre, Łódź, PL  

46. Jubiler Skorupski, PL  

47. SENS Translation Agency, Łódź, PL  

52. Zakład produkcyjny “Herman” Ewelina Gotowicka  

54. Harineras Villamayor S.A.  

57. Ecoalf  

63. Ekohunters 

 

Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές  

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH  
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5. SPEICK Naturkosmetik  

7. dwp eG Fairhandelsgesellschaft  

8. MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH (GmbH) 2 

9. Thomas Becker - Atelier für Schmuck  

11. boeba Montagen- und Aluminium-Bau GmbH  

12. Schmauder & Rau GmbH  

33. Talin Spa  

38. Brza Pratka  

55. Euroquímica de Bufi y Planas S.A.  

56.  Asociación Alanna  

 

Ζητήματα Καταναλωτών 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH  

4. Papaya Tours GmbH  

5. SPEICK Naturkosmetik  

6. Circle Products GmbH  

14. B by Nadia Boule  

22. BRAZILIANOS  

25. Aegis Human Consulting Group  

39. DB Smetkovoditeli TP Skopje  

41. PUSZ ASTREON 

43. Rainbow Construction, UK, London  

49. Kinga Pędzimąż, translating services and language courses  

59. Inoxnalon  

 

Συμμετοχή και Ανάπτυξη της Κοινότητας 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH  

2. Das Caféhaus LANGES e.K.  

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH  

7. dwp eG Fairhandelsgesellschaft  

10. Rhanerbräu GmbH & Co. KG  

14. B by Nadia Boule  

15. epixeiro.gr  

16. SQLearn  
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17. SQLearn  

19. ΙΕΚ DELTA  

21. PSARRAKOS S.A.  

22. BRAZILIANOS  

23. autogreeknews.gr  

30. L’Angolo delle specialità  

31. Solettificio Montresor  

32. Bellelli S.r.l  

34. Bar Centrale  

36. Teachhoot  

40. Mega Mobil  

42. Youth4Love  

48. SENS Translation Agency, Łódź, PL  

50. MENA Sylwia Lont  

51. KKPW Kaczor, Klimczyk Pucher, Wypiór, the law firm  

53. Zakład produkcyjny “Herman” Ewelina Gotowicka  

60. Tabú Comunicación, S.L.  

61. Prematecnica  

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

6.Circle Products GmbH 

7.dwp eG Fairhandelsgesellschaft 

13. VATHOS Apparel  

27. Alfio Zanella s.r.l.  

 

Εργασιακές Πρακτικές 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH  

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH  

25. Aegis Human Consulting Group  

28. Stefano Pittis  

35. BT Burgmann  

37. Qpick LLC  

38. Brza Pratka  

39. DB Smetkovoditeli TP Skopje  
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40. Mega Mobil  

45. Jubiler Skorupski, PL  

55. Euroquímica de Bufi y Planas S.A.  

56.  Asociación Alanna  

58.  RL&A (Ricardo Luz y Asociados)  

61. Prematecnica  

62. Oiza y Asociados (Asesoría QI Oíza y Asociados), S.L.  
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Καλές πρακτικές 
 

Γερμανία 
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1. Siebold/hamburg messebau GmbH 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η siebold /hamburg messebau GmbH ειδικεύεται στο 

σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της 

σύγχρονης αρχιτεκτονικής και του εσωτερικού σχεδιασμού. 

Η εταιρεία στήνει περίπτερα σε εμπορικές εκθέσεις, καθώς 

και δημιουργεί ιδέες για θεάματα δρόμου και εκδηλώσεις. 

Τα σχέδια αναπτύσσονται και κατασκευάζονται, 

εγκαθιστούνται και αποσυναρμολογούνται 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές 

 Περιβάλλον 

 Ζητήματα καταναλωτών 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Εργασιακές πρακτικές / Συμμετοχή στην κοινότητα: 

Ο σχεδιασμός εκθεσιακών περιπτέρων με μειωμένες 

εκπομπές και η επαναχρησιμοποίηση των υλικών που 

χρησιμοποιούνται στις εμπορικές εκθέσεις είναι βασικές 

εταιρικές αρχές της siebold / hamburg messebau GmbH. 

Τα υλικά που δεν χρειάζονται πλέον αφήνονται στα 

νηπιαγωγεία και τα σχολεία για τον εξοπλισμό και τη 

δημιουργική τους εργασία. 

Πάνω από το 10% αυτών που απασχολούνται στην 

εταιρεία είναι άτομα με αναπηρίες, ποσοστό που είναι 

σημαντικά μεγαλύτερο από το νόμιμο ποσοστό 

απασχόλησης που είναι πέντε τοις εκατό. Η μερική 

απασχόληση συμφωνείται μεμονωμένα και η γονική άδεια 

προσφέρεται και λαμβάνεται από τους πατέρες. Επίσης, η 

εταιρεία δεσμεύεται για την απασχόληση των προσφύγων 

παρέχοντας έναν χώρο εκπαίδευσης και πρακτική άσκηση 

κατόπιν αιτήματος. 

 

Περιβάλλον / Ζητήματα καταναλωτών: 
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Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, οι θάλαμοι που 

προσφέρονται μπορούν να γίνουν κλιματικά ουδέτεροι 

χρησιμοποιώντας ένα περιβαλλοντικό λογιστικό εργαλείο. 

Δύο από τα τρία εμπορικά οχήματα της εταιρείας τρέχουν 

με καθαρή ηλεκτρική πρόωση και τροφοδοτούνται με 

ηλεκτρική ενέργεια από το δικό τους φωτοβολταϊκό 

σύστημα. Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με 

φωτοβολταϊκό σύστημα, συνδυασμένη μονάδα παραγωγής 

θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και φεγγίτες και 

ολόκληρος ο φωτισμός μετατράπηκε σε LED. 

Πηγή πληροφοριών http://www.siebold-messebau.de/  

 

2. Das Caféhaus LANGES e.K. 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού 16-25  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Κλασικό ζαχαροπλαστείο, με καφετέρια και εξωτερική 

λειτουργία. Δικός μας καβουρδισμένος βιολογικός καφές, 

δική μας μελισσοκομία, δική μας παραγωγή μαρμελάδας, 

τοπικοί προμηθευτές, εποχιακά προϊόντα, καθημερινά 

φρέσκα προϊόντα, ανοιχτά καθημερινά. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Περιβάλλον: 

Η εταιρεία αντιλαμβάνεται ότιεπηρεάζει σταθερά και θετικά 

το περιβάλλον μας. Είναι ενεργειακά αποδοτική, 

οικολογική εταιρεία με δική της παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των 

ηλεκτρικών καταναλώσεων της εταιρείας (π.χ. μηχανές, 

φως κ.λπ.) και μερική αντικατάσταση ή εξάλειψή τους. Ο 

μικρός αιολικός σταθμός, το φωτοβολταϊκό σύστημα, το 

εργοστάσιο συμπαραγωγής για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, τα LED, οι ανιχνευτές κίνησης, το σύστημα 

βελτιστοποίησης ενέργειας, το σύστημα ανάκτησης 

θερμότητας, το σύστημα ψύξης και η επαγωγική εστία 

οδήγησαν σε εξοικονομήσεις στην αγορά ενέργειας, 

μεγάλες εξοικονομήσεις CO2 και νεότερες μηχανές. 

Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας: 

Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση με καθημερινή 

υποστήριξη τριών τραπεζών τροφίμων για τους 

δικαιούχους κοινωνικής μέριμνας και του κοινωνικού 

http://www.siebold-messebau.de/
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προγράμματος "Milchkanne" (που προσφέρει τροφή για 

κοινωνικά αδύναμα παιδιά). Συμμετέχει σε φιλανθρωπικά 

έργα. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα την 

υψηλή δέσμευση των υπαλλήλων με μεγάλο μέσο όρο στα 

χρόνια υπηρεσίας του προσωπικού, πολύ χαμηλό ποσοστό 

αναρρωτικής άδειας (κάτω από 0,7%), θετική ανταπόκριση 

από τους πελάτες και περισσότερες αιτήσεις από 

μελλοντικούς μαθητευόμενους.  

Πηγή πληροφοριών http://www.dascafehaus.de/  

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος 
μεταποίηση  

υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH είναι 

οικογενειακή επιχείρηση που συνδυάζει το παραδοσιακό με 

το μοντέρνο και την ποιότητα με μια αίσθηση φιλική προς 

το περιβάλλον εδώ και πολλά χρόνια. Προσφέρει 

ορθοπεδικά υποδήματα και έχει δημιουργήσει μια ολιστική 

και εκτεταμένη προσφορά για τους πελάτες τους. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές  

 Περιβάλλον  

 Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ο συνδυασμός της παραδοσιακής χειροτεχνίας με την 

υγεία και το περιβάλλον είναι η κατευθυντήρια αρχή της 

διοίκησης.  

 

Περιβάλλον/Εργασιακές πρακτικές: 

Η χρήση υλικών και συστημάτων εξαγωγής χαμηλών 

εκπομπών, δύο μονάδες συμπαραγωγής, ένα 

φωτοβολταϊκό σύστημα και η χρήση των δερμάτινων 

υπολειμμάτων, οδηγούν σε μια βιώσιμη και φιλική προς το 

περιβάλλον προσέγγιση σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

 

Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές/Συμμετοχή στην 

κοινότητα: 

Η δωρεάν συμμετοχή στα μαθήματα της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, η 

δωρεάν συμμετοχή στο μάθημα αγγλικών στην επιχείρηση, 

η επιστροφή των εξόδων κατάρτισης από την εταιρεία και 

οι ατομικές συμφωνίες για το χρόνο εργασίας 

,υποστηρίζουν την ικανοποίηση και τα κίνητρα των 

http://www.dascafehaus.de/
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εργαζομένων, βελτιώνοντας έτσι την ισορροπία εργασίας – 

προσωπικής ζωής. Επιπλέον, υποστηρίζονται ορισμένες 

τοπικές δραστηριότητες και φιλανθρωπικά έργα για να 

αυξηθεί η απόδοση του προϊόντος καθώς και η θετική 

εξωτερική επικοινωνία. 

Πηγή πληροφοριών https://ost-szb.de/  

 

https://ost-szb.de/
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4. Papaya Tours GmbH 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 16-25  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η Papaya Tours, είναι ταξιδιωτικός πράκτορας 

εξειδικευμένος στον προορισμό της Λατινικής Αμερικής. 

Προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες στην ύπαιθρο με 

πολιτιστικές συναντήσεις και κοντινές εμπειρίες από τη 

φύση και τα ζώα. Προσφέρει την καλύτερη σχέση 

ποιότητας / τιμής, υψηλή ποιότητα, βιωσιμότητα και πάθος 

για ταξίδια.  

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον 

 Ζητήματα καταναλωτών  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Περιβάλλον: 

Ως ταξιδιωτικός πράκτορας που επισκέπτεται ξένους 

πολιτισμούς και ευαίσθητα οικοσυστήματα, η Papaya Tours 

GmbH έχει μεγάλη ευθύνη να διεγείρει την κατανόηση και 

τον ενθουσιασμό των πελατών της για τη φύση και το λαό 

της Λατινικής Αμερικής καθώς και να ωφελήσει τον τοπικό 

πληθυσμό με τον τουρισμό στο μέγιστο δυνατό βαθμό . 

Το 2011, η Papaya Tours έλαβε για πρώτη φορά τη 

σφραγίδα ποιότητας "Πιστοποίηση CSR Tourism". Αυτό 

απαιτούσε μια λεπτομερή ανάλυση της εταιρείας 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα βελτίωσης 

με σαφείς και μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένα 

μέτρα για τη βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας. Οι 

υπεύθυνοι της ΕΚΕ, διασφαλίζουν τη συνέπεια της 

καθημερινής λειτουργίες με τη δέσμευση για βιωσιμότητα.  

Μαζί με τα γραφεία των εταίρων έχει αναπτυχθεί ένας 

ενιαίος οδηγός, ο οποίος ενημερώνει τους ξεναγούς 

σχετικά με τη φιλοσοφία της εταιρείας και προσφέρει 

οδηγίες για βιώσιμα ταξίδια. 

 

Ζητήματα καταναλωτών: 

Στο Περού πραγματοποιήθηκε μια πρώτη εκπαίδευση 

ταξιδιωτικών πρακτορείων. 

Ως αποτέλεσμα, τα ταξίδια έχουν βελτιωθεί ποιοτικά μέσα 

από την εκπαίδευση των οδηγών και την παροχή 

κατευθυντήριων γραμμών, όπως μπορεί να αποδειχθεί από 

τα σχόλια των πελατών. 
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Πηγή πληροφοριών https://www.papayatours.de/  

 

5. SPEICK Naturkosmetik 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Ως οικογενειακή επιχείρηση με μακρά ιστορία, η Speick 

παράγει φυσικά καλλυντικά με το αλπικό, καταπραϋντικό 

εκχύλισμα Speick - αποκλειστικό παγκοσμίως. Από το 

1928, η επωνυμία Speick αντιπροσωπεύει τη βιώσιμη 

εταιρική διαχείριση σε όλους τους τομείς. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

 Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

 Ζητήματα καταναλωτών  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η βιωσιμότητα είναι πρώτιστη προτεραιότητα της εταιρείας 

και ως εκ τούτου αποτελεί το επίκεντρο της 

καθημερινότητάς της με δραστηριότητες όπως: δέσμευση 

της διοίκησης· διαφανή, σαφή εταιρική δομή · ισορροπία 

των οικονομικών πόρων · υπεύθυνη χρήση ενέργειας, 

πρώτων υλών, εκπομπών και αποβλήτων · δίκαιο εμπόριο 

με όλους τους επιχειρηματικούς εταίρους και μια δίκαιη 

τιμολογιακή πολιτική. 

 

Περιβάλλον / Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές: 

Οι αλπικές οικογενειακές φάρμες της Καρινθίας επιλέγουν 

το εργοστάσιο της Speick και έτσι κερδίζουν ένα 

σημαντικό εισόδημα για τον εαυτό τους. Το δίκαιο εμπόριο 

με τους αγρότες είναι θέμα για την εταιρεία, το οποίο έχει 

ως αποτέλεσμα τη μακροπρόθεσμη προστασία της 

βιοποικιλότητας στο Nockberge Biosphere Reserve, τη 

μακροπρόθεσμη κοινωνικοοικονομική προστασία των 

οικογενειών των αλπικών αγροκτημάτων και τη 

μακροπρόθεσμη ύπαρξη των προϊόντων της Speick. 

 

Ζητήματα καταναλωτών: 

Τα βιολογικά συστατικά του προϊόντος, η φιλική προς το 

περιβάλλον μέθοδος παραγωγής, η προστασία της 

βιοποικιλότητας, η οικολογική συσκευασία, η καλή 

βιοαποικοδομησιμότητα των προϊόντων και η μεσαία τιμή 

για την πλειοψηφία των καταναλωτών οδηγούν στο 

γεγονός ότι οι εκτιμούν καταναλωτές όχι μόνο την 

ποιότητα των προϊόντων, αλλά και την οικολογική, 

https://www.papayatours.de/
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οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα τους.  

Πηγή πληροφοριών www.speick.de  

6. Circle Products GmbH 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 16-25  

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Ο καφές Circle αντιπροσωπεύει ένα νέο τρόπο εμπορίας 

καφέ. Προσφέρει στους πελάτες του τους καλύτερους 

καφέδες από την Αιθιοπία,βελτιώνοντας τις συνθήκες 

διαβίωσης των καλλιεργητών του καφέ και των 

οικογενειών τους, μέσω του άμεσου εμπορίου. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Ζητήματα καταναλωτών  

 Ανθρώπινα δικαιώματα 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ζητήματα καταναλωτών: 

Η ευθύνη και η βιωσιμότητα βασίζονται στη διαφάνεια και 

την αυθεντικότητα. Για να δημιουργηθούν αυτές οι 

συνθήκες στην αγορά του καφέ, η Coffee Circle τις έχει 

θέσει πρωταρχικό μέλημα. Ενημερώνει τους πελάτες της 

σχετικά με το προϊόν προκειμένου να λάβουν τη σωστή 

απόφαση και να το καταναλώνουν υπεύθυνα και βιώσιμα. 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα: 

Κατά την αγορά, οι πελάτες επιλέγουν επίσης το δικό τους 

αναπτυξιακό πρότζεκτ για τους συνεταιρισμούς καφέ, το 

οποίο υποστηρίζεται από τον Coffee Circle με 1 ευρώ ανά 

κιλό. 

 

Κύρια αποτελέσματα: 

- Η αξιοπιστία ενισχύεται από τα βίντεο των πρότζεκτ που 

δημιουργούν διαφάνεια και κερδίζουν την εμπιστοσύνη 

των πελατών  

- Γίνεται μεταφορά γνώσης  από τα εργαστήρια  της 

εταιρείας «Coffee Academy», έχοντας ως αποτέλεσμα 

ώριμους (μελλοντικούς) πελάτες που εκτιμούν το προϊόν 

και επιλέγουν ενεργά. 

- Κοινωνική επιχείρηση με μια εργαλειοθήκη Social 

Startup Kit  που προσφέρει εκπαίδευση στην κοινωνική 

http://www.speick.de/
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επιχειρηματικότητα για να εμπνεύσει και να παρακινήσει 

πιθανούς ενδιαφερόμενους. 

Πηγή πληροφοριών www.coffeecircle.com  

 

 

7. dwp eG Fairhandelsgesellschaft 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η εταιρεία dwp eG Fairhandelsgenossenschaft εισάγει 

τρόφιμα (π.χ. καφέ, τσάι, μπαχαρικά, μάνγκο) καθώς και 

χειροτεχνήματα σε δίκαιες τιμές και συνθήκες, ως 

χονδρέμπορος βιολογικών τροφίμων σε όλη τη Γερμανία 

και Ελβετία με προϊόντα δίκαιου εμπορίου. Η πλειοψηφία 

των προϊόντων είναι επίσης διαθέσιμη στο e-shop της dwp. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

 Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

 Ανθρώπινα δικαιώματα 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η DWP βασίζεται στη συνεργασία με 60 μικροκαλλιεργητές 

και μικρές ομάδες παραγωγών και προωθεί την 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη. Η dwp 

αντιπροσωπεύει μια δίκαιη εμπορική αλυσίδα από τους 

παραγωγούς στους καταναλωτές και συνειδητά 

αναλαμβάνει οικολογική και κοινωνική ευθύνη στη χώρα 

της. 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα: Οι δίκαιες τιμές, οι άτοκες προ-

πληρωμές, οι άμεσες επαφές με 60 διεθνείς παραγωγούς 

οδηγούν σε βελτιωμένες συνθήκες εισοδήματος και νέες 

προοπτικές για περίπου 50.000 οικογένειες παγκοσμίως. 

Μαζί με το Κέντρο Προστασίας Παιδιών των Φιλιππίνων 

Preda, η dwp παρέχει ενεργή υποστήριξη στην εκστρατεία 

εναντίον του σεξουαλικού τουρισμού και της παιδικής 

πορνείας για πολλά χρόνια 

 

Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές: Η επανένταξη των 

ψυχικά ασθενών στην πρωτογενή αγορά εργασίας και οι 

προσφορές κατάρτισης για εφήβους με μαθησιακές 

http://www.coffeecircle.com/
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δυσκολίες ή αυτισμό συμβάλλουν στη δημιουργία 

ουσιαστικών εργασιών για πάνω από 50 πελάτες ανάλογα 

με τις ικανότητές τους 

 

Περιβάλλον/Συμμετοχή στην κοινότητα: Παγκόσμια 

και περιφερειακή: 40 περιφερειακές μείγματα χυμών 

μήλου mango προσφέρουν δίκαιο εισόδημα για τους 

μικρούς παραγωγούς στη Γερμανία και τις Φιλιππίνες, 

καθώς και τη διατήρηση των οπωρώνων και της 

βιοποικιλότητας 

Πηγή πληροφοριών www.dwp-rv.de  

 

 

8. MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH (GmbH) 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η MVG προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς 

των επιστολόχαρτων και των ταχυδρομικών αποστολών. Ως 

εταιρία ταχυδρομικών παραγγελιών και εκδότης, 

δραστηριοποιείται στη διανομή προϊόντων και εκδόσεων 

δίκαιου εμπορίου . 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

 Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ως εταιρεία με ηθικούς στόχους, προσεγγίζει την ΕΚΕ με 

διοίκηση βάση της αξίας. Οι βασικές αξίες της ικανότητας, 

της απόδοσης, της αμεροληψίας και της βιωσιμότητας είναι 

σταθερές στην εταιρική φιλοσοφία και καθορίζουν κάθε 

πτυχή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. 

Περιβάλλον: 

Η παραγωγή είναι φιλική προς το περιβάλλον με πλήρης 

δέσμευση για οικολογικό χαρτί, παραγωγή και μεταφορά 

χωρίς εκπομπές άνθρακα. Η πλειοψηφία των πελατών της 

έχει πειστεί για τα οφέλη  της πράσινης παραγωγής (και τις 

φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές μεταφοράς). Η 

πρωτοβουλία "Δίκαια Δώρα" βοήθησε να αυξηθεί ο αριθμός 

των εταιρειών που αποφασίζουν να δίνουν στους 

συνεργάτες τους ως επιχειρησιακά δώρα, τρόφιμα του 

δίκαιου εμπορίου. Αυτό όχι μόνο προωθεί ενεργά το δίκαιο 

εμπόριο, αλλά και αυξάνει το επίπεδο ευαισθητοποίησης για 

τα προϊόντα δίκαιου εμπορίου. 

http://www.dwp-rv.de/
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Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές: 

Προώθηση των πτυχίων μερικής απασχόλησης: Κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους στη MVG, το 12% των 

εργαζομένων είτε έχουν ήδη συμπληρώσει πανεπιστημιακό 

πτυχίο μερικής απασχόλησης είτε σπουδάζουν επί του 

παρόντος. Η μελέτη υποστηρίζεται από την εταιρεία μέσω 

οικονομικής ενίσχυσης ή/ και ευέλικτων μοντέλων χρόνου 

εργασίας. 

Πηγή πληροφοριών www.eine-welt-mvg.de  

 

9. Thomas Becker - Atelier für Schmuck 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Ο χρυσοχόος κατασκευάζει βέρες υψηλής ποιότητας, 

μοναδικά κοσμήματα και μικρές σειρές φιλικών προς το 

περιβάλλον πολύτιμων μετάλλων και πολύτιμων λίθων 

δίκαιου εμπορίου. Επιπλέον, η ανακαίνιση, η επισκευή και 

η ανακύκλωση κοσμημάτων, κερμάτων και χρυσών 

δοντιών αποτελούν μέρος της προσφοράς υπηρεσιών. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

 Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η εταιρεία δημιουργεί οικολογικό και οικονομικό κέρδος ως 

αποτέλεσμα της εφαρμογής ΕΚΕ εσωτερικά, της δημόσιας 

επικοινωνίας και της εφαρμογής ενός συστήματος 

προστιθέμενης αξίας στη βιωσιμότητα μέσω συνεργασιών.  

 

Περιβάλλον: 

Η προμήθεια οικολογικών υλών δίκαιου εμπορίου με το 

πρόγραμμα Young Leaders (με το Oro Verde) οδηγεί σε 

αυξημένη ικανότητα, αυτάρκεια, δημιουργία αξίας, 

προστασία της βιοποικιλότητας και του κλίματος, συνεχή 

παράδοση υλών. 

 

Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές: 

- Οι εξατομικευμένες συνθήκες εργασίας (ευέλικτα και 

μεμονωμένα μοντέλα για το ωράριο εργασίας και τον τόπο 

εργασίας) συνεπάγονται την καλύτερη εναρμόνιση της 

επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής (ισορροπία 

μεταξύ εργασίας και ζωής) · υψηλότερες επιδόσεις λόγω 

λιγότερου στρες. μεταφορά τεχνογνωσίας προς όφελος της 

http://www.eine-welt-mvg.de/
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επιχείρησης · συνέχεια της απασχόλησης. 

- - Συνεχής ανάπτυξη της δήλωσης αποστολής: 

προσανατολισμός για αυτο-υπεύθυνη δράση · 

προσανατολισμό στους πελάτες, τους προμηθευτές και 

άλλους ενδιαφερόμενους φορείς · υψηλή αναγνώριση των 

υπαλλήλων με ενεργό συμμετοχή · ατομική ανάπτυξη 

επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων · χαμηλό 

ποσοστό σφάλματος · χαμηλό ποσοστό απουσιών. 

Πηγή πληροφοριών http://www.tbschmuck.de/  

 

10. Rhanerbräu GmbH & Co. KG 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού 16-25  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η ζυθοποιεία Rhanerbräu ιδρύθηκε το 1283 και έχει μια 

παράδοση άνω των 730 ετών. Βρίσκεται στην αγροτική 

περιοχή της Ανατολικής Βαυαρίας κοντά στο Cham. Είναι 

μεταξύ των 15 παλαιότερων εταιρειών στη Γερμανία και 

επίσης μεταξύ των 5 παλαιότερων ζυθοποιών στον κόσμο. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Από τη μία πλευρά, η ζυθοποιεία είναι παραδοσιακή αλλά, 

από την άλλη πλευρά, γεμάτη από καινοτόμες ιδέες. 

 

Περιβάλλον: 

- Η εταιρεία αισθάνεται υποχρεωμένη από την τέχνη της 

ζυθοποιίας της Βαυαρίας και το λεγόμενο Reinheitsgebot 

(Γερμανικό νόμο για την καθαρότητα της μπίρας) από το 

έτος 1516 που ανακοίνωσε ότι η μπύρα πρέπει να 

παρασκευάζεται μόνο από λυκίσκο, βύνη, ζύμη και νερό. Η 

Rhanerbräu είναι περήφανη που δεν τροποποιεί τεχνητά τη 

μπύρα της. Η ποικιλία των συστατικών της ζυθοποιίας 

δημιουργεί αποκλειστικά έναν πλούτο γεύσεων που δίνουν 

σε κάθε ποικιλία τον μοναδικό χαρακτήρα της - και αυτό με 

μόνο τα τέσσερα συστατικά. 

- - Η ζυθοποιία είναι τεχνικά ενημερωμένη και έχει επίσης 

επενδύσει σε φιλικό προς το περιβάλλον ενεργειακό 

εφοδιασμό: στις εγκαταστάσεις υπάρχει χωριστή μονάδα 

συμπαραγωγής βιομάζας. Είναι κρυμμένη στο κτίριο του 

http://www.tbschmuck.de/
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μεγαλύτερου κλουβιού μπύρας στον κόσμο. Αυτό καθιστά 

αυτό το λειτουργικό κτήριο ένα τοπικό αρχιτεκτονικό 

αξιοθέατο που προσελκύει πιθανούς πελάτες. 

Συμμετοχή στην κοινότητα: 

- Μια φορά την εβδομάδα υπάρχει μια ειδική ξενάγηση  με 

έναν ηθοποιό που διδάσκει τους επισκέπτες σχετικά με την 

τέχνη της ζυθοποιίας. 

Πηγή πληροφοριών 
https://www.landkreis-

cham.de/media/2668/champions_gesamtausgabe.pdf  

 

 

11. boeba Montagen- und Aluminium-Bau GmbH 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η Boeba Montagen- und Aluminium-Bau GmbH είναι μια 

μεταλλουργική εταιρεία με έδρα το Βερολίνο, στην περιοχή 

Neukölln. Περίπου το 25% του πληθυσμού στο Neukölln 

έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο.  

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές: 

Η Boeba Montagen- und Aluminium-Bau GmbH έχει 

περίπου 50 μέλη προσωπικό, 17 από τα οποία δεν έχουν 

γεννηθεί στη Γερμανία. Τρεις από αυτούς έχουν 

προσφυγικό υπόβαθρο και μερικοί μένουν στη Γερμανία 

λιγότερο από ένα έτος: ένας 25-χρονος μεταλλοκολητής 

αλουμινίου, με χώρα προέλευσης το Ιράν, ένας οδηγός 

φορτηγών λίγο μεγαλύτερος από τα 30 από την Αίγυπτο 

και ο Μοχάμεντ (28) από το Μάλι, είναι οι νέοι ασκούμενοι 

της Boeba. 

 

Η ένταξη τους δίνει στην εταιρεία την ευκαιρία να καλύψει 

μακροπρόθεσμα θέσεις εργασίας, γεγονός που καθίσταται 

όλο και πιο δύσκολο λόγω των δημογραφικών τάσεων στη 

Γερμανία και της αναδυόμενης έλλειψης δεξιοτήτων.  

Είναι η νικήτρια του εθνικού βραβείου ΕΚΕ 2017 στην 

κατηγορία "Επαγγελματική ένταξη των προσφύγων". Αυτό 

το βραβείο είναι η αναγνώριση των δραστηριοτήτων της, 

γεγονός που την παρακινεί να επιδιώκει τη βιωσιμότητα, 

ακόμη και όταν αντιμετωπίζει μια τρέχουσα πολιτική 

https://www.landkreis-cham.de/media/2668/champions_gesamtausgabe.pdf
https://www.landkreis-cham.de/media/2668/champions_gesamtausgabe.pdf
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αντιπαράθεση. 

 

Πηγή πληροφοριών 

http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-

Preis-2017/Preistraeger-2017/Boeba/boeba.html  

 

http://www.boeba.de/vorhangfassaden-aluminium-

berlin.html  

  

12. Schmauder & Rau GmbH 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Η Schmauder & Rau GmbH λειτουργεί ως αντιπρόσωπος 

αυτοκινήτων και ως συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων. Οι 

υπηρεσίες της περιλαμβάνουν όχι μόνο πωλήσεις 

καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αλλά και 

επισκευές, τακτικούς ελέγχους κ.λπ. Βρίσκεται στη Βάδη-

Βυρτεμβέργη, τη νοτιοδυτική περιοχή της Γερμανίας. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ως περιφερειακά ενεργή επιχείρηση, αισθάνεται 

υποχρεωμένη να εναρμονίσει τους εταιρικούς στόχους με 

επιχειρηματικές, κοινωνικές και οικολογικές αρχές. Σε 

διάφορα προγράμματα υποστηρίζει την ιδέα της βιώσιμης 

ευθύνης. 

 

Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές: 

Το μεγάλο κύμα προσφύγων που έφτασε στη Γερμανία το 

2015 ήταν ένας λόγος για νέες δραστηριότητες: 

Ανεξάρτητα από τις πολιτικές εκτιμήσεις, η Schmauder & 

Rau θεωρεί ότι είναι έργο της να συνεισφέρει, 

τουλάχιστον για να βοηθήσει κατά περίπτωση. Με αυτόν 

τον τρόπο, έχει δημιουργήσει για πολλά χρόνια θετικές 

εμπειρίες στην απασχόληση και την κατάρτιση των 

προσφύγων. Ένας 22χρονος Ιρακινός, μαθαίνει επί του 

παρόντος τη δουλειά ενός κατασκευαστή/ βαφέα 

μετάλλων που ειδικεύεται στη βαφή οχημάτων. Τελευταίο 

αλλά εξίσου σημαντικό, η εμπειρία βοήθησε τη 

http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-2017/Preistraeger-2017/Boeba/boeba.html
http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-2017/Preistraeger-2017/Boeba/boeba.html
http://www.boeba.de/vorhangfassaden-aluminium-berlin.html
http://www.boeba.de/vorhangfassaden-aluminium-berlin.html
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Schmauder & Rau να συνεχίσει να προσλαμβάνει 

πρόσφυγες στην επιχείρησή της. Είτε πρόκειται για 

πρακτική άσκηση, είτε για εκπαιδευόμενο είτε για τακτικό 

μέλος του προσωπικού. Το να κάνουν τους πρόσφυγες 

συναδέλφους τους είναι ο στόχος της εταιρείας και είναι 

περήφανη που έχει τη δέσμευση της ομάδας της. Για το 

λόγο αυτό της απονεμήθηκε το βραβείο της 

Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στην κατηγορία 

"Επαγγελματική ένταξη των προσφύγων".  

Πηγή πληροφοριών 

http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-

Preis-2017/Preistraeger-2017/Schmauder-

Rau/schmauder-rau.html  

 

https://fahrzeuge.autozentrum-kirchheim.de/  
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http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-2017/Preistraeger-2017/Schmauder-Rau/schmauder-rau.html
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13. VATHOS Apparel 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος Υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού <50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η VATHOS Apparel είναι μια ηθική, σύγχρονη επωνυμία 

που δεσμεύεται στην οικολογική και κοινωνικά υπεύθυνη 

μόδα στην Ελλάδα. 

Η ιστορία μας πηγάζει από την επιθυμία μας να 

εξερευνήσουμε τη μόδα μέσω πνευματικών κινήτρων, να 

δράσουμε με ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους και τον 

πλανήτη και να αναπτύξουμε μια αίσθηση ηθικής 

ακεραιότητας μέσα στη βιομηχανία της μόδας. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον 

 Ανθρώπινα δικαιώματα 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Περιβάλλον: 

Η VATHOS Apparel χρησιμοποιεί 100% βιολογικό 

πιστοποιημένο βαμβάκι το οποίο καλλιεργείται χωρίς τη 

χρήση τοξικών παρασιτοκτόνων ή λιπασμάτων. Κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας βαφής, χρησιμοποιούνται μόνο 

πιστοποιημένα χρώματα πιστοποιημένα από το πρότυπο 

Global Organic Textile Standard (GOTS). Χρησιμοποιώντας 

οργανικά υφάσματα, συμβάλλουμε στη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη βελτίωση της ζωής 

των εργαζομένων στον τομέα των υφασμάτων σε όλο τον 

κόσμο. 

Η συσκευασία μας περιλαμβάνει υλικά φιλικά προς το 

περιβάλλον και όλα τα κουτιά μας είναι κατασκευασμένα 

από 100% ανακυκλωμένο χαρτί! Οι ετικέτες της VATHOS 

APPAREL έχουν παραχθεί με σεβασμό στο περιβάλλον και 

την ανθρωπότητα. 

Για τις παραδόσεις του eshop επιλέγουμε την DHL. Η DHL, 

με τα πράσινα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, προσπαθεί 

να μειώσει τις εκπομπές CO2 που προκαλούν ζημίες στο 

κλίμα, και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

προκύπτουν κατά τη μεταφορά και αποθήκευση των 

αγαθών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των Go Green 

Solutions, που είναι βελτιστοποιημένες οδοί μεταφοράς, 

οχήματα με εναλλακτικά συστήματα κίνησης και αποθήκες 

ενεργειακής απόδοσης. 
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Ανθρώπινα δικαιώματα: 

Σε μια προσπάθεια να υποστηρίξουμε το δίκαιο και ηθικό 

εμπόριο, συνεργαζόμαστε με άτομα ή επιχειρήσεις που 

ασκούν τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο «δίκαιου 

παιχνιδιού» και του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Επίσης, υιοθετούμε πρακτικές που 

προκαλούν ελάχιστη ή καμία βλάβη στο φυσικό 

περιβάλλον. 

Πηγή πληροφοριών http://vathosapparel.com/ 

 

 

14. B by Nadia Boule 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος υπηρεσίες 

Αριθμός προσωπικού  <50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

H B by Nadia Boule είναι η εταιρία που ιδρύθηκε από την 

Νάντια Μπουλέ με σκοπό να κάνει γνωστά ευρέως τα 

ελληνικά βιολογικά προϊόντα και να δώσει επιλογές σε 

όσους ενδιαφέρονται για την ποιότητα της διατροφής 

τους. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Ζητήματα καταναλωτών    

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ζητήματα καταναλωτών: 

Στόχος της εταιρίας είναι να αναδείξει μικρομεσαίους 

Έλληνες παραγωγούς βιολογικών ειδών από όλη την 

χώρα, οι οποίοι με μεράκι και γνώση δημιουργούν άριστης 

ποιότητας προϊόντα. Όλοι οι παραγωγοί με τους οποίους 

συνεργαζόμαστε είναι πιστοποιημένοι και ακολουθούν 

πρωτόκολλα ποιότητας ISO όπως και εμείς με τη σειρά μας 

είμαστε πιστοποιημένοι διακινητές βιολογικών προϊόντων 

από την QCert. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην 

τήρηση των κανόνων παραγωγής και αποθήκευσης, 

προκειμένου να παίρνετε στα χέρια σας προϊόντα άριστης 

ποιότητας. 

 

Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας: 

Η αποθήκη μας βρίσκεται στην Ναύπακτο, σε μια 

προσπάθεια ενίσχυσης της Περιφέρειας και της 

αποκέντρωσης. Η έμφαση δίνεται στην προώθηση μικρών 

και μεσαίων Ελλήνων παραγωγών που δημιουργούν 
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βιολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. 

Μια άλλη βασική παράμετρος είναι η Φιλανθρωπική Φύση 

της εταιρείας. Από την αρχή δημιουργήσαμε στενή 

συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «ΔΕΣΜΟΣ» το 

οποίο καλύπτει τις ανάγκες 700 φορέων κοινωνικής 

πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργήσαμε ένα POP 

UP STORE στο Golden Hall για το διάστημα 3-16 Ιουλίου 

2017, το B by Nadia Boule for DESMOS, μέσω του 

οποίου μέρος των εσόδων θα πηγαίνει απευθείας στις 

δράσεις της οργάνωσης. 

Πηγή πληροφοριών https://en.wellb.gr 

 
 

15. epixeiro.gr 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός 

προσωπικού 
<50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Σκοπός του epixeiro.gr είναι να καταστεί ένας χώρος 

συγκέντρωσης πληροφοριών για το επιχειρείν, ένας χώρος 

όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, μικρές, 

μεσαίες ή μεγάλες, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι 

επαγγελματίες, ιδιώτες, φοιτητές θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να ενισχύσουν την 

επιχειρηματική τους κουλτούρα. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής 

πρακτικής 

 

Τo business portal epixeiro.gr ανακοίνωσε επίσημη συνεργασία 

ως media partner του Σωματείου Επιχειρηματικότητας 

Νέων/Junior Achievement Greece και δημιουργεί ειδική 

ενότητα «Μαθητική Επιχειρηματικότητα». Στην ενότητα αυτή 

δημοσιεύονται άρθρα για τις επιχειρήσεις μαθητών Γυμνασίου-

Λυκείου (15-18 ετών) σε όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν 

στο παγκόσμιο πρόγραμμα του ΣΕΝ/JA Greece «Εικονική 

Επιχείρηση» και διαγωνίζονται για την ανάδειξη της καλύτερης 

μαθητικής επιχείρησης της Ελλάδας της σχολικής χρονιάς 

2017-2018. Η νικήτρια ομάδα θα αναμετρηθεί με άλλες 39 

ομάδες στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του Junior 

Achievement Εurope που φέτος θα πραγματοποιηθεί στο 

γειτονικό Βελιγράδι. 

Το epixeiro.gr και το ΣΕΝ/JA Greece ενώνουν δυνάμεις με 
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στόχο την  ανάδειξη του επιχειρηματικού ταλέντου των παιδιών 

στην Ελλάδα αλλά και της ανάγκης να δοθεί έμφαση στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας στη χώρα μας από 

την παιδική ηλικία. Οι μαθητές που συμμετέχουν 

ενθουσιάζονται με το στήσιμο της δικής τους επιχείρησης, 

ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους, αποκτούν σπουδαίες 

επαγγελματικές δεξιότητες, ενισχύουν σημαντικά την  

αυτοπεποίθησή τους ενώ τριπλασιάζουν τις πιθανότητες να 

γίνουν επιχειρηματίες όταν ενηλικιωθούν. 

Πηγή πληροφοριών https://csrindex.gr 

 

16. SQLearn 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες 

Αριθμός προσωπικού <50  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η SQLearn είναι μια εταιρεία πληροφορικής που 

εξειδικεύεται σε τεχνολογικές λύσεις εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης όπως πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης, σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

μαθημάτων και webinars. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Μια αποκλειστική συνεργασία της SQLearn με τον 

Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό δίνει πλέον τη δυνατότητα στον 

καθένα να μάθει έγκυρα και αποτελεσματικά, όποτε και 

από όπου θέλει, πώς να δίνει τις βασικές Α’ Βοήθειες σε 

θέματα που σχετίζονται με τη «Βασική Υποστήριξη Ζωής». 

Μέσα από την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών 

μαθημάτων που αναπτύσσει η SQLearn και την απόκτηση 

του σχετικού πιστοποιητικού, στο πλαίσιο της συνεργασίας 

της με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που εγκαινιάστηκε 

πρόσφατα. 

Χάρη σε αυτήν, ο καθένας θα μπορεί πλέον να εκπαιδευτεί 

στην παροχή Α’ Βοηθειών και στην αντιμετώπιση βασικών 

καταστάσεων ανάγκης που σχετίζονται με την υγεία. 

Στα μαθήματα της SQLearn για τη Βασική Υποστήριξη 

Ζωής μπορεί κανείς να εντοπίσει πολλά από τα καινοτόμα 

στοιχεία (διαδραστικότητα, συμμετοχή του εκπαιδευόμενου 

μέσα από την επιλογή κατάλληλων απαντήσεων/ενεργειών 

συγκεκριμένα περιστατικά, αυτοαξιολόγηση κ.ά.) που 

χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες e-learning που παρέχει η 

https://csrindex.gr/


 

 

P
a
g
.3

6
 

εταιρεία. 

Πηγή πληροφοριών https://csrindex.gr 

 

17. SQLearn 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού <50  

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Η SQLearn είναι μια εταιρεία πληροφορικής που ειδικεύεται 

στην τεχνολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως οι 

σύγχρονες και ασύγχρονες πλατφόρμες eLearning, 

σχεδιάζει και αναπτύσσει προγράμματα eLearning και 

webinars. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή της 

καλής πρακτικής 

 

Χορηγία για το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής 

Μάθησης στις Εμπορικές Θαλάσσιες Ακαδημίες από 

την SQLearn. 

Η SQLearn παρέχει δωρεάν για τα επόμενα τρία χρόνια ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης σε όλες τις 

δέκα Ακαδημίες Εμπορικής Ναυτιλίας (ΑΕΝ) στην Ελλάδα, 

στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Το πρώτο βήμα έγινε τον Ιανουάριο του 2018, όταν 

πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση και η παρουσίαση του 

συστήματος στην Ακαδημία Εμπορικής Ναυτιλίας στη Χίο 

με την παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Χίου. 

Η πλατφόρμα eLearning https://aen.sqlearn.com/ που 

σχεδιάστηκε από την SQLearn περιλαμβάνει ένα πρόσθετο 

Matrix Training καθώς και μαθήματα ηλεκτρονικής 

μάθησης που έχει αναπτύξει η SQLearn σε συνεργασία με 

την Theta Marine Consulting, η οποία παρείχε το 

πρωταρχικό υλικό. 

Ο κατάλογος των μαθημάτων ενημερώνεται συνεχώς, 

καλύπτει τις διεθνείς, εθνικές και σημασιολογικές 

απαιτήσεις και περιλαμβάνει θέματα στους τομείς της 

ασφάλειας, των τεχνικών θεμάτων, των εκθέσεων 

https://csrindex.gr/
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περιστατικών (διδάγματα) και άλλων. 

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και για να 

τονίσει τη σημασία της εκπαίδευσης που προσφέρεται σε 

απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας και να 

υποστηρίξει το έργο τους, η SQLearn ξεκίνησε την 

εγκατάσταση του συστήματος από τη Χίο, προχωρώντας με 

τα υπόλοιπα ΑΕΝ στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους 

μήνες. 

Πηγή πληροφοριών http://www.sqlearn.com 

 

18. Β&Τ Composites S.A. 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού <50  

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Η εταιρεία B&T Composites S.A. ειδικεύεται στην 

κατασκευή προηγμένων συνθετικών υλικών. 

Προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις - από τον 

προκαταρκτικό σχεδιασμό έως τη μηχανική, την 

κατασκευή και τις δοκιμές - καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

τομέων εφαρμογής, εστιάζοντας στην ποιότητα, την 

αξιοπιστία, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

Σύντομη περιγραφή της 

καλής πρακτικής 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει ολοκληρώσει ένα καινοτόμο 

σύστημα εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. Με την 

εγκατάσταση 16 ηλιακών συλλεκτών, η B&T κατόρθωσε να 

συλλέξει ηλιακή ενέργεια που θερμαίνει το νερό. Με το 

κατάλληλο σύστημα σωληνώσεων, το νερό τροφοδοτείται 

στον κλίβανο πολυμερισμού ο οποίος τo διατηρεί σε 

σταθερή θερμοκρασία 100 ° C. Αυτό απαιτεί πολύ λιγότερη 

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντικά οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη. Ταυτόχρονα, ενισχύεται και το 

σύστημα θέρμανσης της εγκατάστασης. Το σύστημα 

ηλιακής ενέργειας στην περιοχή παραγωγής καθιστά το 

κτήριο αυτόνομο και "πράσινο". Οι θόλοι που 

τοποθετούνται ανά μέτρο στην οροφή του εργοστασίου 

μπορούν να διαχέουν το φως στο εσωτερικό. Έτσι, 

εξοικονομείται μια μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος 

που απαιτείται για την επαρκή φωτισμό 9.000 τ.μ. των 
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εγκαταστάσεων. 

Το βρόχινο νερό συλλέγεται σε δεξαμενές και 

χρησιμοποιείται για την παροχή νερού για τη γύρω 

περιοχή και εγκαταστάσεις υγιεινής. Η ανακύκλωση 

χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου, μπαταριών αποτελεί 

σημαντική προτεραιότητα για την εταιρεία. 

Πηγή πληροφοριών www.btcomposites.gr 

 

19. ΙΕΚ DELTA 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος υπηρεσίες 

Αριθμός προσωπικού <50  

Περιγραφή της εταιρείας 

/ οργανισμού 

 

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ διανύει την 5η δεκαετία λειτουργίας του και 

προσφέρει σπουδές Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Κατάρτισης που διαρκούν 2 χρόνια. Οδηγούν σε Κρατικό 

Δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) που 

αναγνωρίζεται σε όλη την ΕΕ και εξασφαλίζει δικαίωμα 

άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, ανάλογα με την 

ειδικότητα. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή της 

καλής πρακτικής 

 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΕΛΤΑ όντας 

ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό 

σύνολο, φροντίζει ώστε σύσσωμη η σπουδαστική 

κοινότητα, το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό να 

συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των προγραμμάτων 

κοινωνικής ευθύνης, αποδεικνύοντας πως εκτός από την 

εκπαίδευση εξίσου σημαντική είναι και η καλλιέργεια του 

αισθήματος προσφοράς προς το συνάνθρωπο. 

Ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων, οι σπουδαστές 

του τομέα ομορφιάς του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας, 

επισκέφθηκαν το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ελπίδα – 

Μαριάννα Βαρδινογιάννη», με σκοπό να στηρίξουν και να 

περιποιηθούν τις μητέρες των παιδιών που νοσηλεύονται, 

προσφέροντάς τους έτσι την ελάχιστη χαρά και στήριξη 

που τόσο έχουν ανάγκη. 

Οι σπουδαστές με ιδιαίτερο σεβασμό προς τις μητέρες, 

προσέφεραν υπηρεσίες καλλωπισμού, καθόλη την 
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διάρκεια της ημέρας. Οι ίδιες, με ιδιαίτερη ζεστασιά, 

αποδέχτηκαν αυτή την περιποίηση. 

Πηγή πληροφοριών https://csrindex.gr 

 

 

20. PHOENIX 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος υπηρεσίες 

Αριθμός προσωπικού <50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Η PHOENIX είναι ένας κορυφαίος Ανεξάρτητος 

Μεταφορέας Εμπορευμάτων που ιδρύθηκε το 1991 στην 

Ελλάδα και ασχολείται με την Παγκόσμια Πολυτροπική 

Μεταφορά Φορτίων, Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας.  

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον       

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η εταιρεία μας ασχολείται με την υψηλής ποιότητας και 

φιλικές προς το περιβάλλον, ωκεανό, αέρα, οδικές, 

σιδηροδρομικές και συνδυασμένες μεταφορές στην 

παγκόσμια αγορά. Η PHOENIX ανησυχεί για τον αντίκτυπο 

που μπορεί να έχουν οι δραστηριότητές της στο 

περιβάλλον. Ως εκ τούτου, εντοπίζει και αξιολογεί 

σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο του 

συστήματος Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

με τρόπο ώστε να διατηρείται συνεχώς και να βελτιώνεται 

η περιβαλλοντική απόδοση.  

Για το λόγο αυτό, έχει καθιερώσει και εφαρμόζει ένα 

ενιαίο Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001: 

2008 και ISO 14001: 2004. Το πεδίο εφαρμογής του 

συστήματος είναι ότι όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας 

εντός του εξωτερικού και εσωτερικού επιχειρηματικού της 

περιβάλλοντος εξελίσσονται όχι μόνο υπό συνεχή έλεγχο 

και επαγρύπνηση, αλλά ανταποκρίνονται επίσης στη 

δέσμευση για συμμόρφωση, τις απαιτήσεις των πελατών 

και των νομικών, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών και την πρόληψη της ρύπανσης. 

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος περιβαλλοντικής 

https://csrindex.gr/
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διαχείρισης περιλαμβάνουν: 

• Μειωμένο κόστος διαχείρισης αποβλήτων 

• Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας και υλικών 

• Χαμηλότερο κόστος διανομής 

Πηγή πληροφοριών http://www.phoenixglobalgroup.com  

 

 

21. PSARRAKOS S.A. 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού <50  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η PSARRAKOS LIGHTING είναι κατασκευαστής και 

προμηθευτής φωτιστικών. Διαθέτει πάνω από 100 σημεία 

πώλησης στην Ελλάδα, διατηρεί τη δική της έκθεση στις 

εγκαταστάσεις της, έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα 

κυρίως στον αραβικό κόσμο, τη Ρωσία και την Ουκρανία 

και έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της, με τη δημιουργία 

ηλεκτρονικού καταστήματος επαγγελματικού και 

αρχιτεκτονικού φωτισμού. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η PSARRAKOS LIGHTING υποστηρίζει τον πολιτισμό και 

χορηγεί κάθε χρόνο την εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ Α.Ε., 

η οποία διαθέτει 7 θέατρα και πολιτιστικό χώρο στην 

Αθήνα. Η εταιρεία παρέχει δωρεάν χρήση του απαραίτητου 

εξοπλισμού φωτισμού για την παραγωγή θεατρικών 

παραστάσεων και την οργάνωση εκδηλώσεων ευρύτερου 

καλλιτεχνικού φάσματος. 

Σεβόμενη την τέχνη του θεάτρου, την καλλιτεχνική άποψη 

των δημιουργών και τις απαιτήσεις του κοινού, η εταιρεία 

στοχεύει να υποστηρίξει την καλλιτεχνική ζωή της 

κοινότητας και να προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες 

στους θεατές. 

Πηγή πληροφοριών www.fotistika-psarrakos.gr 

 

http://www.phoenixglobalgroup.com/
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22. BRAZILIANOS 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος υπηρεσίες 

Αριθμός προσωπικού <50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

«Ο Βραζιλιάνος» είναι μια οικογενειακή επιχείρηση άλεσης 

καφέ όπου οι άνθρωποι μπορούν να απολαύσουν τις 

καλύτερες ποικιλίες φρεσκοαλεσμένου και 

καβουρδισμένου καφέ και άλλων ελληνικών νοστιμιών. 

Υπάρχουν 4 καταστήματα σε διάφορες περιοχές της 

Αθήνας. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Ζητήματα καταναλωτών    

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ζητήματα καταναλωτών: 

Ο Βραζιλιάνος προσφέρει ποιοτικά προϊόντα στην τοπική 

κοινότητα και δημιουργεί δεσμούς με ντόπιους όλων των 

ηλικιών. Οι πελάτες μας επιλέγουν για τα ποιοτικά μας 

προϊόντα. Αυτή είναι μια σημαντική βασική αξία της 

μάρκας μας. Διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας έχουν 

πρόσβαση κάθε μέρα σε ελληνικά προϊόντα υψηλής 

ποιότητας.  

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της 

ελληνικής φιλοξενίας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να 

υποστηρίζουμε ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και θέλουμε να 

επεκτείνουμε το κοινό που τα απολαμβάνει, τοπικά και 

διεθνώς. Το όραμά μας είναι να παραμείνουμε μια 

οικογενειακή επιχείρηση, η οποία διασφαλίζει ότι οι 

πελάτες μας αισθάνονται σαν στο σπίτι τους όταν 

ψωνίζουν στα καταστήματά μας. 

 

Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας: 

Για δεκαετίες υποστηρίζουμε τους τοπικούς αγρότες και 

παραγωγούς, ώστε οι πελάτες μας να βρίσκουν τα 

καλύτερα διαθέσιμα προϊόντα. 

Πηγή πληροφοριών www.brazilianos.gr 
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23. autogreeknews.gr 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού <50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Το μεγαλύτερο site για νέα αυτοκινήτων, νέα μοντέλα, 

νέες αφίξεις αυτοκινήτων, εκθέσεις αυτοκινήτου, 

οικολογικά αυτοκίνητα, καινούρια και μεταχειρισμένα 

αυτοκίνητα. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ημερίδα με επίκενρο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων 

διοργανώνει το εξειδικευμένο portal αυτοκίνητου 

www.autogreeknews.gr και η εταιρεία Feel Safe 

Insurance, στις 13-12-2017 στο ξενοδοχείο Airotel 

Stratoς Vassilikos. 

Σκοπός της παρουσίασης είναι η απόκτηση κυκλοφοριακής 

συνείδησης και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Τα 

τροχαία ευθύνονται για 2 εκατομμύρια τραυματίες, 

350.000 ανάπηρους και 120.000 νεκρούς στην Ελλάδα τα 

τελευταία πενήντα χρόνια. Τα παραπάνω στατιστικά 

σοκάρουν και υπήρξαν η αφορμή για την πρωτοβουλία 

της επικείμενης ημερίδας που θέλει να ευαισθητοποίηση 

το ευρύ κοινό ενόψει μάλιστα της εξόδου των γιορτινών 

ημερών. 

Ο κ. Φιλιππάκος, ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής 

Αστυνομίας και Τακτικός Καθηγητής στην Αστυνομική 

Ακαδημία ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία στο 

κάλεσμα και συντόνισε την ενδιαφέρουσα συζήτηση με 

τον αστυνομικό Διευθυντή Γιώργο Ελευθεράκη, Διευθυντή 

Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης / ΑΕΑ. 

Πηγή πληροφοριών https://csrindex.gr 

https://csrindex.gr/
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24. IOPrint s.r.l. 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος υπηρεσίες 

Αριθμός προσωπικού 10-15 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η εταιρεία προσφέρει καινοτόμες και ποιοτικές λύσεις και 

συστήματα για τον αυτοματισμό γραφείου, βοηθώντας τον 

πελάτη να βελτιώσει την παραγωγικότητα με εργαλεία 

εργασίας αξιόπιστα και υψηλής απόδοσης. Τα προϊόντα και 

οι διαδικασίες που προσφέρει η εταιρεία στους πελάτες της 

έχουν ως στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της 

αποδοτικότητας και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ορισμένες πολιτικές διαχείρισης της IOPrint έχουν 

ενεργοποιηθεί για να μειώσουν τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της εταιρείας. 

Απο-ϋλοποίηση αρχείων και πληροφοριών: η σάρωση, 

η ψηφιακή αρχειοθέτηση και οι διαδικασίες “cloud” 

μειώνουν τη χρήση χαρτιού, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, η IOPrint 

ασχολείται κατά προτίμηση με όργανα και μηχανήματα 

χαμηλής κατανάλωσης και χαμηλού περιβαλλοντικού 

αντίκτυπου: η επιλογή αυτή δίνεται και στους πελάτες. 

Διάθεση ειδικών αποβλήτων: Η IOPrint δεν παράγει 

ειδικά απόβλητα ή απαιτεί ειδική προληπτική επεξεργασία, 

ωστόσο η απόκτηση νέων υλικών και η απόρριψη 

παρωχημένων υλικών δημιουργεί μια ροή αποβλήτων που 

αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Το υλικό 

για εταιρική χρήση (π.χ. φυσίγγια τόνερ και εκτυπωτών) 

διατίθεται περιοδικά μέσω μιας εξειδικευμένης εταιρείας. Τα 

μη χρησιμοποιούμενα μηχανήματα διαλύονται και 

αποσύρονται από τις εταιρείες προμηθευτών ή μέσω 
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κατάλληλων λύσεων για τη διάθεση ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Τα υλικά συσκευασίας και τα υλικά που δεν 

χρησιμοποιούνται: αποσυναρμολογούνται και 

αποθηκεύονται έτσι ώστε να συλλέγονται και να διατίθενται 

περιοδικά σύμφωνα με τις οδηγίες των δημοτικών αρχών 

για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων: με τον τρόπο αυτό 

αυξάνουμε τη δυνατότητα ανακύκλωσης και, ενδεχομένως, 

την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. 

Πηγή πληροφοριών http://www.ioprint.it/ 

 

 

25. Aegis Human Consulting Group 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος υπηρεσίες 

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η εταιρεία ξεκίνησε το 2002 ως εταιρεία προσλήψεων που 

ειδικεύεται στον τομέα του Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων (FSI), ακολουθώντας τη βούληση τριών 

εταίρων με μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Σήμερα, η Aegis 

Human Consulting Group (AHCG) είναι ένας από τους 

βασικούς παίκτες στην ιταλική αγορά. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές 

 Ζητήματα καταναλωτών 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Το 2017 η εταιρεία βραβεύτηκε ως ένας από τους 

καλύτερους χώρους εργασίας στην Ιταλία. Η εταιρεία 

υιοθέτησε έναν Κώδικα Δεοντολογίας που αντανακλά τις 

βασικές αξίες τους και περιλαμβάνει τις αρχές που 

καθοδηγούν τις επιλογές τους, από στρατηγικές σε 

επιχειρησιακές. Ορισμένες από τις πιο σχετικές αρχές είναι: 

Αφοσίωση: Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με βάση 

την αξιοπιστία και την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν 

αναληφθεί. 

Εμπιστευτικότητα: Δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη 

διαχείριση των επεξεργασμένων πληροφοριών, 

εξασφαλίζοντας ότι δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός 

εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί. 

Διαφάνεια: Εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης όλων 
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των ενδιαφερόμενων μερών στην πληροφόρηση, 

απορρίπτοντας κάθε μορφή απόκρυψης ή εξαπάτησης. 

Ευθύνη: Λειτουργούν πάντα συνειδητά και, αν είναι 

απαραίτητο, λογοδοτούν για τη συμπεριφορά και τις 

επιλογές τους στην Επιτροπή Ηθικής της εταιρείας. 

Δικαιοσύνη: Συνέχιση των στόχων τους που 

αποποιούνται όλες τις μορφές διακρίσεων, θρησκευτικών, 

πολιτικών, σεξουαλικών, εθνικών, μητρώων. 

Αντικειμενικότητα: Εκφράζοντας αντικειμενική 

αξιολόγηση βασισμένη σε γεγονότα αποφεύγοντας κάθε 

είδους προκατάληψη και προϊδεασμού. 

Σύγκρουση Συμφερόντων: Αποφεύγοντας πιθανές 

καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων στις οποίες οι 

προσωπικές ή οικογενειακές οικονομικές δραστηριότητες 

και τα κοινωνικά καθήκοντα είναι ικανά να παρεμβαίνουν ή 

να επηρεάζουν την αμεροληψία στο έργο τους. 

Πηγή πληροφοριών www.aegishcgroup.com 

  

 

26. Nuova IZC Costruzioni Generali 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση 

Αριθμός προσωπικού 10-15  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η εταιρεία πραγματοποιεί ιδιωτικές και δημόσιες 

αναστηλώσεις κτιρίων, ανακαινίσεις και παρέχει 

μικρομεσαίου μεγέθους εργασίες συντήρησης. Η εταιρεία 

δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ενεργειακή απόδοση στα νέα 

κτίρια, αλλά κυρίως στις κατασκευές που υφίστανται 

αναστήλωση ή ανακαίνιση. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η εταιρεία στοχεύει να συμβάλει στον σχεδιασμό και την 

κατασκευή κτιρίων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Ο κατασκευαστικός τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

και έχει μεγάλη ευθύνη όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, οι σχεδιαστές και 

κατασκευαστές μπορούν να κατευθύνουν τις επιλογές των 
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πελατών προς λύσεις που εξορθολογίζουν τη χρήση των 

ενεργειακών πόρων, ενισχύοντας έτσι την περιβαλλοντική 

και οικονομική βιωσιμότητα των νέων και ανακαινισμένων 

κτιρίων. Η Nuova IZC Costruzioni Generali είναι σε θέση 

να εγγυηθεί οικολογικά βιώσιμες διαδικασίες και προϊόντα 

που χαρακτηρίζονται από χαμηλό περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο. 

Κατά προτίμηση χρησιμοποιούνται τα προϊόντα κατασκευής 

που διαθέτουν περιβαλλοντική πιστοποίηση. Αυτά τα 

προϊόντα παράγονται μέσω ελεγχόμενων διεργασιών 

εκπομπών που δεν τροφοδοτούν το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 

προϊόντος (από την κατασκευή, στη χρήση, και τη 

διάθεση). 

Η εταιρεία κατασκευάζει κτίρια και κατοικίες με χαμηλή 

ενεργειακή κατανάλωση, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και 

υλικά που επιτρέπουν στα κτίρια να έχουν υψηλά επίπεδα 

ενεργειακής απόδοσης και συνεπώς χαμηλό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ανακαινισμένων 

κτιρίων: η δραστηριότητα ανακαίνισης σέβεται δύο 

σημαντικά χαρακτηριστικά: χαμηλή κατανάλωση γης, 

οικοδόμηση σε ήδη οικοδομημένες εκτάσεις και μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας. 

Πηγή πληροφοριών http://www.nuovaizc.it 

 

27. Alfio Zanella s.r.l. 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος μεταποίηση 

Αριθμός προσωπικού 16-25 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1914 ως αποθήκη ξυλείας, 

σήμερα πραγματοποιεί, προμηθεύει και εγκαθιστά στέγες 

και ξύλινες στέγες χρησιμοποιώντας σύγχρονες 

τεχνολογίες σχεδιασμού και παραγωγής για να συνδυάσει 

την παράδοση αλλά να καινοτομεί και να ενημερώνει τα 

προϊόντα σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της αγοράς. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Ανθρώπινα δικαιώματα 

http://www.nuovaizc.it/
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Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ο κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα εργασιακό 

περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αμοιβαία συμμετοχή 

και εμπιστοσύνη. Αυτό συνεπάγεται, ως εκ τούτου, 

καλύτερες επιδόσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία 

επιθυμεί να βελτιώσει την εσωτερική επικοινωνία, και ως 

εκ τούτου τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας και τον βαθμό 

ενσωμάτωσης των ξένων εργαζομένων. Για να 

εξασφαλιστεί η πραγματική κατανομή των αξιών, των 

μεθοδολογιών και των πρακτικών, να επιτευχθεί ένα 

βέλτιστο επίπεδο συνοχής και επικοινωνίας μεταξύ των 

εργαζομένων και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατελούς 

ένταξης στην εταιρεία, αποφασίστηκε η βελτίωση της 

ένταξης των αλλοδαπών εργαζομένων (2 Βραζιλιάνοι και 

ένας Σενεγαλέζος). Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 

διοργανώθηκαν μαθήματα ιταλικής γλώσσας, των οποίων 

τα έξοδα έχουν καταβληθεί από την εταιρεία. Έτσι, οι 

ιδιοκτήτες της εταιρείας είχαν πληρώσει έναν δάσκαλο 

ιταλικής γλώσσας για να πραγματοποιεί έναν απογευματινό 

κύκλο μαθημάτων (από τις 20:00 έως τις 22:00) για τρεις 

μήνες για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους. Το μάθημα είχε 

εξαιρετικά αποτελέσματα και η συμμετοχή επεκτάθηκε σε 

φίλους και συγγενείς ξένων υπαλλήλων, βελτιώνοντας έτσι 

τόσο το επίπεδο εσωτερικής επικοινωνίας όσο και το 

επίπεδο ένταξης στην κοινωνία υποδοχής. Η οργάνωση και 

η διαχείριση της κατάρτισης, τόσο για το ιταλικό μάθημα 

όσο και για τη διάδοση στην εταιρεία των αρχών της ΕΚΕ, 

καθώς και των συναντήσεων με τους εργαζόμενους, κατά 

τη διάρκεια των ωρών εργασίας, αποτελούν χωρίς 

αμφιβολία κόστος για την εταιρεία. Οι ιδιοκτήτες, ωστόσο, 

πιστεύουν ότι οι δαπάνες οικονομικών πόρων, χρόνου και 

ενέργειας φέρνουν οφέλη υψηλότερα από το κόστος. 

Πηγή πληροφοριών www.alfiozanellalegnami.it 

 

28. Stefano Pittis 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική 

Κλάδος υπηρεσίες 

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Ο Stefano Pittis ίδρυσε τη δική του εταιρεία το 1999 στο 

Mortegliano (UD), αφού εργάστηκε για πολλά χρόνια στον 

τομέα των κατασκευών. Εκτός των κατασκευών από το 

μηδέν, ο Stefano Pittis αναπτύσσει μια ενοποιημένη 

εμπειρία στον τομέα της ανακαίνισης ανεπαρκών ή 

παλαιών κτιρίων. 
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Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον 

 Εργασιακές πρακτικές 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ο Stefano Pittis έχει βαθιά αξία του ανήκειν στον τόπο 

όπου ζει και εργάζεται προσπαθώντας να φέρει την 

ευημερία και την ποιότητα ζωής στην κοινότητά του. Αυτό 

συμβαίνει μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της 

χρήσης πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, μέσω της 

αναζήτησης λύσεων στέγασης υψηλής ποιότητας και 

χαμηλής ποιότητας περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσω 

μιας έντονης εργασιακής ηθικής και ανθρώπινων σχέσεων. 

Η δέσμευση για την ποιότητα των αποτελεσμάτων και την 

ασφάλεια της εργασίας είναι αξίες που καλλιεργούνται από 

την αρχή. Η προσοχή στην καινοτομία, στην 

αποτελεσματικότητα των μέσων που χρησιμοποιούνται, 

στην αυτονομία και την ανάπτυξη των συνεργατών 

θεωρείται πρωταρχικής σημασίας. 

Ποιότητα: η εργασία με ποιότητα σημαίνει τη χρήση του 

καταλληλότερου υλικού με την επίγνωση για τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα όσον αφορά το 

κόστος. Ο χρόνος και ο φόρτος εργασίας προσαρμόζονται 

στην πραγματική ικανότητα των εργαζομένων. Ο 

εξοπλισμός ασφαλείας διατηρείται συνεπώς και ελέγχεται 

τακτικά. Η ασφάλεια δεν είναι μόνο μια νομική υποχρέωση 

του νόμου, αλλά η καλύτερη εγγύηση για να συνεχίσουν 

να είναι αποτελεσματικοί και αποδοτικοί στο μέλλον. 

Άνθρωποι: ο πρώτος και απαραίτητος πόρος της 

εταιρείας. Οι μέθοδοι διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων 

(κατάρτιση, ασφάλεια, σταθερότητα σχέσεων εργασίας, 

ευαισθησία, μέθοδοι κατανομής, κοινές αξίες, εμπιστοσύνη 

εντός του οργανισμού, διαδικασίες ανάθεσης και ευθύνη) 

επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα του έργου κάθε 

μεμονωμένου εργαζόμενου. 

Πηγή πληροφοριών 
https://coveco.files.wordpress.com/2016/07/bs-2014-

pittis.pdf 

  

29. Olio Arke’e Natura 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος agriculture  

Αριθμός προσωπικού 0-9 
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Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Η εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην παραγωγή λαδιού στην 

αγροτική περιοχή του Serradifalco στη Σικελία. Από το 

2001 ξεκίνησε μια νέα επιχειρηματική πορεία και το 2003 

ο πραγματικός Arké γεννήθηκε με φιλοσοφία που 

βασίζεται στις αξίες των ανθρώπων και της περιοχής. 

Σήμερα η εταιρεία εξάγει διεθνώς περίπου το 80% της 

συνολικής παραγωγής ελαιολάδου στην Ιταλία. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η εταιρεία έχει βελτιώσει την περιβαλλοντική της απόδοση 

εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 20 κιλοβάτ 

και χρησιμοποιώντας υπολείμματα άλεσης (ελαιόλαδο) για 

βιομάζα. Έχει επίσης εγκαταστήσει ένα νέο εργοστάσιο 

παραγωγής ισχύος 40 kw με στόχο την αυτάρκεια στην 

ενέργεια. Η εταιρεία παρακολουθεί τις καλές πρακτικές 

από άλλες τοπικές επιχειρήσεις για να παραμείνει στην 

πρώτη γραμμή των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών. 

Η Olio Arke'e Natura επέλεξε να γίνει πιο περιβαλλοντικά 

υπεύθυνη για τη μείωση του κόστους, τη διατήρηση του 

τοπικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της στρατηγικής 

για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτό έχει δώσει στην 

επιχείρησή ένα πολύτιμο σημείο πώλησης, το οποίο την 

ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, προσελκύοντας τη 

δημοσιότητα και κερδίζοντας νέους πελάτες. 

Η εταιρεία έχει αναλάβει δράσεις που περιλαμβάνουν τη 

χρήση συσκευών εξοικονόμησης νερού, αυξάνοντας τα 

ποσοστά ανακύκλωσης, αναπτύσσοντας υλικό 

επικοινωνίας και αυξάνοντας την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να βελτιωθεί η 

συμπεριφορά τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου 

εργασίας. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επενδύσεις στην 

ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης 

της εγκατάστασης εξωτερικής θερμομόνωσης και 

φωτισμού ενεργειακής απόδοσης. Έχουν αναπτυχθεί 

μέθοδοι καταγραφής και μετρήσιμοι στόχοι για την 

παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε 

τομείς όπως η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας 

(λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας και νερού) και η 

ποσότητα των αποβλήτων που αποστέλλονται για 

ανακύκλωση.  

Πηγή πληροφοριών http://www.olioarke.it 

30. L’Angolo delle specialità 
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Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η L'Angolo delle Specialità είναι ένα οινοπωλείο που 

ιδρύθηκε το 2003 στο Codroipo (UD) και ειδικεύεται στην 

πώληση τροφίμων και αμπελοοινικών προϊόντων που 

προτείνουν μια μεγάλη ποικιλία κρασιών προερχόμενων 

από μεγάλο μέρος της εθνικής επικράτειας και μια μικρή 

ποικιλία ξένων οίνων. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας: Η δραστηριότητα 

του οινοπωλείου έχει γίνει μέρος της τοπικής κοινότητας 

μέσω των συχνών προτάσεων ψυχαγωγίας στην περιοχή. 

Διοργανώνει συναυλίες, παρουσιάσεις καλλιτεχνών, 

θεματικές βραδιές κατά τη διάρκεια κλασικών εορτασμών 

(Καρναβάλι, Χριστούγεννα, εκθέσεις) και μέσω 

εκδηλώσεων σε περιόδους που δεν συνδέονται 

παραδοσιακά με συγκεκριμένες γιορτές. Κατά τη διάρκεια 

των ετών, πολλές δράσεις έχουν εμπλέξει το κοινό, από 

την μία πλευρά, και μια ομάδα εταιρειών, επαγγελματιών 

και καλλιτεχνών, από την άλλη. 

Η εναρμόνιση της γαστρονομίας και της δεοντολογίας δεν 

σημαίνει μόνο να μιλάμε για την ασφάλεια των 

εργαζομένων ή την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά 

σημαίνει την ενίσχυση του ατόμου (πελάτης, προμηθευτής 

ή εργαζόμενος) στο σύνολό του, μέσω έργων που 

ενισχύουν την πολιτισμική αίσθηση του ανήκειν, τη 

διάθεση για διαπροσωπικές σχέσεις και την εκπαίδευση 

στην ποιότητα των τροφίμων και των ποτών. 

Η L'Angolo delle specialità επέλεξε να κάνει τις προτάσεις 

της για φαγητό και κρασί ως ειδικευμένος φορέας για την 

ικανοποίηση των φυσικών αναγκών και των συμβολικών, 

συναισθηματικών και αισθητικών επιθυμιών, , που κάθε 

κοινότητα ζει και επιθυμεί να εκφράσει. 

Ο στόχος είναι: να φέρει επιλεγμένα προϊόντα στην 

επικράτεια που πληρούν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας με 

προσιτό κόστος- να εκπαιδεύσει τους πελάτες να 

ανακαλύψουν τις γεύσεις και τις αποχρώσεις τους, 

κάνοντας συνδυασμούς μεταξύ των τροφίμων και των 

ποτών- να προσφέρει στην κοινότητα ευκαιρίες για 
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συναντήσεις και ανταλλαγές, συγκεντρώνοντας 

ανθρώπους, ομάδες, εταιρείες, καλλιτέχνες και τεχνίτες. 

Πηγή πληροφοριών 
https://coveco.files.wordpress.com/2015/03/bilancio-

sociale-angolo-specialitc3a0.pdf 

31. Solettificio Montresor 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Η Solettificio Montresor έχει εξειδικευτεί από την ίδρυσή 

της το 1969 στην παραγωγή πελμάτων για την ιταλική και 

την ξένη αγορά. Η έρευνα για καινοτόμα υλικά που 

αποσκοπούν στη δημιουργία μοντέλων υψηλής ποιότητας, 

επαγγελματισμού και αξιοπιστίας αποτελούν βασικές αξίες 

της αποστολής τους που έχουν καταστήσει την εταιρεία το 

συνεργάτη των πιο σημαντικών ονομάτων στα υποδήματα 

Veneto. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Στόχοι της Solettificio Montresor στον τομέα της 

κοινωνικής ανάπτυξης είναι η ανάπτυξη της έρευνας και 

της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων σε συνεργασία και 

προς όφελος της τοπικής κοινότητας καθώς και των 

πελατών. Η εταιρεία ασχολείται με κοινωνικές 

πρωτοβουλίες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο στον 

τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, σε συνεργασία με 

τον μη κερδοσκοπικό τομέα. 

Η Solettificio Montresor συγχρηματοδότησε, μαζί με την 

περιφέρεια του Veneto, την κατασκευή, στο πλαίσιο της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βερόνα, 

ορισμένων εργαστηρίων αφιερωμένων στην έρευνα και 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων προς όφελος τόσο των 

φοιτητών όσο και των εταιρειών που βρίσκονται στην 

περιοχή του Veneto, πολλά από τα οποία έχουν ήδη 

αρχίσει να χρησιμοποιούνται. 

Χάρη στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτά τα 

εργαστήρια, που επέτρεψε και ενίσχυσε τη συνεργασία 
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μεταξύ του Πανεπιστημίου και των εταιρειών, εντοπίστηκε 

ένα καινοτόμο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που θα συμβάλει 

στον περιορισμό της εμφάνισης ασθενειών που 

σχετίζονται με εσφαλμένες στάσεις του σώματος. 

Η ανάπτυξη των εργαστηρίων και των χώρων που 

εξοπλίστηκαν για την έρευνα δημοσιοποιήθηκε ευρέως 

μεταξύ των ενδιαφερομένων ως αναπόσπαστο μέρος της 

επικοινωνίας της εταιρείας και, επίσης, μέσω της 

δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Πηγή πληροφοριών 
http://www.ven.camcom.it/userfiles/ID209__Buonepratic

he_bassa.pdf 

 

32. Bellelli S.r.l 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση 

Αριθμός προσωπικού 16-25 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η Bellelli Srl ιδρύθηκε το 1994 από τον κ. Bellelli μετά από 

μια μακρά εμπειρία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας 

σε σχέση με τα πλαστικά υλικά. Η εταιρεία εξειδικεύεται 

στην παραγωγή παιδικών καθισμάτων, αξεσουάρ για το 

ποδήλατο και προϊόντα για την (προσχολική) παιδική 

ηλικία, καθίσματα για το αυτοκίνητο, είδη κηπουρικής.  

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Περιβάλλον: 

Η αποστολή της εταιρείας βασίζεται στην ικανοποίηση του 

πελάτη, την ασφάλεια και λειτουργικότητα των προϊόντων, 

την ποιότητα των πρώτων υλών, τη συμμετοχή του 

προσωπικού, των προμηθευτών και των εργολάβων και 

τον σεβασμό στο περιβάλλον. Η εταιρεία ακολουθεί μια 

πολιτική συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής 

απόδοσής της, ελαχιστοποιώντας, όπου είναι τεχνικά 

εφικτό και οικονομικά βιώσιμο, οποιαδήποτε αρνητική 

επίπτωση στο περιβάλλον των δραστηριοτήτων της. Η 

εταιρεία επιδιώκει συνεχώς τεχνικές, τεχνολογικές και 

οργανωτικές λύσεις και εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την 

πρόληψη της ρύπανσης και τη διασφάλιση της συνεχούς 

βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης. 

Μέσω μιας συνεχούς περιβαλλοντικής ανάλυσης, η Bellelli 

s.r.l. παρακολουθεί τις πρώτες ύλες και την κατανάλωση 
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ενέργειας. Η Bellelli s.r.l. επιδιώκει μια στρατηγική 

προστασίας του περιβάλλοντος με: τη μείωση της 

συσκευασίας από χαρτόνι για την προμήθεια ημιτελών 

προϊόντων μέσω της χρήσης μεταλλικών ή κλωβών που 

ανακυκλώνουν χρησιμοποιημένα χάρτινα κουτιά · τη 

χρήση, όπου είναι δυνατόν, υλικών που είναι πλήρως 

βιοαποικοδομήσιμα ή φιλικά προς το περιβάλλον · την 

ένδειξη, σε όλα τα εγχειρίδια οδηγιών, της σωστής 

διάθεσης του προϊόντος στο τέλος της χρήσης του · τη 

χρήση, για ορισμένα προϊόντα, συσκευασιών που 

καθιστούν δυνατή την επιμήκυνση του κύκλου ζωής της 

ίδιας της συσκευασίας και της επαναχρησιμοποίησής της · 

να συνεχίσει την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση του 

συνόλου του προσωπικού σχετικά με τη σωστή διάθεση 

αποβλήτων αποθήκης και / ή γραφείου.  

 

Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας: 

Έχει σχεδιαστεί μια "συσκευασία παιχνιδιών" από την οποία 

μπορούν να αποκτηθούν παιχνίδια (κάστρα, ζώα κ.λπ.) 

κόβοντας τις φιγούρες που αναγράφονται στη συσκευασία 

ή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φορείς παιχνιδιών, 

ενισχύοντας έτσι τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των 

παιδιών.  

Πηγή πληροφοριών www.bellelli.com 

33. Talin Spa (VI) 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση 

Αριθμός προσωπικού 16-25 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η Talin Spa, είναι στην αγορά από το 1955, σχεδιάζει και 

κατασκευάζει καθίσματα και έπιπλα γραφείου και αξεσουάρ 

διαχειριζόμενη τον πλήρη κύκλο παραγωγής. Η μεγάλη 

προσοχή στην εξέλιξη των τεχνολογιών και των 

συστημάτων παραγωγής είναι στη βάση των στρατηγικών 

επιλογών της εταιρείας. Σήμερα για τα περισσότερα 

προϊόντα χρησιμοποιούνται οικολογικά, ανακυκλώσιμα, μη 

τοξικά και οικολογικά υλικά που σβήνουν μόνα τους, για 

μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 
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Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ο κύριος στόχος της Tallin Spa είναι να ενεργεί κατά τρόπο 

που να διασφαλίζει οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της 

εταιρείας. Η υιοθέτηση κωδίκων συμπεριφοράς και 

συστημάτων διαχείρισης απαιτεί μια σωστή και διαφανή 

διαχείριση των σχέσεων με τους υπαλλήλους, με την 

επικράτεια και με τους πελάτες και τους προμηθευτές και 

έγκαιρο έλεγχο της κανονικότητας και της ευθύνης των 

εφαρμοζόμενων συμπεριφορών. 

Η Tallin Spa επικοινωνεί εκτός και εντός της εταιρείας τις 

δραστηριότητες και τις στρατηγικές μας, υιοθετώντας 

επίσης κώδικες συμπεριφοράς. Η επιλογή αυτή έχει επίσης 

αντίκτυπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, διότι προσπαθούν να 

εμπλέξουν και τους προμηθευτές τους με την ελπίδα ότι ο 

αριθμός των εταιρειών που είναι προσεκτικοί σε 

προβλήματα ηθικής μπορεί να αυξηθεί. Η εταιρεία 

προσπαθεί να εμπλέξει τους προμηθευτές της και ζητά 

στην πραγματικότητα οι προμηθευτές να τηρούν τις 

απαιτήσεις σύμφωνα με ένα έγγραφο δεοντολογίας, για να 

διασφαλίσουν ότι η Κοινωνική Ευθύνη δεν παραμένει 

απομονωμένο φαινόμενο αλλά γίνεται «σύστημα». Οι 

προμηθευτές επιλέγονται όχι μόνο με βάση το οικονομικό 

συμφέρον των προϊόντων τους, αλλά και με τα «ηθικά» 

χαρακτηριστικά τους, όπως στην περίπτωση προμηθευτών 

ξυλείας που επιλέγονται μόνο από εκείνους που συλλέγουν 

ξυλεία από δάση για τα οποία υπάρχει σχέδιο αναδάσωσης. 

Αυτό οδηγεί συχνά στην επιλογή του ίσως λιγότερο 

βολικού προμηθευτή αλλά δίνει εγγυήσεις υπό αυτή την 

έννοια. Η προσοχή του πελάτη για τα ηθικά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα αυξάνεται, γεγονός που 

μπορεί στο μέλλον να αποφέρει τόσο δημόσια εικόνα όσο 

και οικονομικά οφέλη για τις υπεύθυνες εταιρείες. 

Πηγή πληροφοριών http://www.talin.com 

  

34. Bar Centrale  

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες 

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

Το Bar Centrale είναι ένα μπαρ που ιδρύθηκε το 2014 και 

προσφέρει πρωινό, γρήγορο γεύμα, σνακ και ποτά στο 

κέντρο του Codroipo. Η επιτυχία του συνδέεται με 

http://www.talin.com/
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 ορισμένους βασικούς παράγοντες: την ποιότητα των 

προϊόντων, το ευχάριστο φυσικό περιβάλλον και κυρίως τις 

δεξιότητες των ανθρώπων που εργάζονται για τους 

πελάτες. Ο ιδιοκτήτης και οι εργαζόμενοι είναι γυναίκες 

που γνωρίζουν ότι η δραστηριότητά τους περιστρέφεται 

γύρω από την ψυχαγωγία και την υποδοχή. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Το Bar Centrale ενθαρρύνει τη συνεργασία, την προσοχή 

και τη χρήση κοινωνικών δεξιοτήτων στους εργαζόμενους. 

Στην οικοδόμηση σχέσεων επενδύουν πολύ στα 

συναισθήματα, την προσοχή και την βαθιά κατανόηση των 

συνομιλητών τους. Το προσωπικό είναι γρήγορο να 

αντιδράσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις και να λύσει 

προβλήματα, είναι σε θέση να "επηρεάσει" τους άλλους 

θετικά, να προωθήσει την κοινωνική εικόνα του μπαρ ως 

τόπο όπου είναι δυνατό για τους ανθρώπους της τοπικής 

κοινότητας να μοιράζονται, και να βοηθούν ο ένας τον 

άλλον να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα μαζί. 

Η αποστολή του Bar Centrale είναι: να δημιουργήσει ένα 

περιβάλλον τόνωσης και να μεταχειριστεί όλους τους 

πελάτες με σεβασμό και αξιοπρέπεια, να καλωσορίσει την 

ποικιλομορφία του πελάτη ως βασική συνιστώσα του 

τρόπου διεξαγωγής των επιχειρήσεων του· να αναζητήσει 

ποιοτικούς προμηθευτές για να προσφέρει πάντα το 

καλύτερο στους πελάτες του, να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

των πελατών με ευγένεια, παιδεία και λεπτότητα. Να 

παρέχει στην κοινότητα υποδοχής μια ευκαιρία για 

συνάντηση και αναψυχή, να κατανοήσει τα προβλήματα 

της κοινότητας στην οποία έχει εισαχθεί. Να συμμετέχει 

ενεργά σε κοινωνικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην 

περιοχή του · να αγοράζει, να πωλεί και να χρησιμοποιεί 

προϊόντα (όπου είναι δυνατόν) που ενισχύουν την περιοχή. 

να προσδώσει την αξία της κοινωνικής ευθύνης και στους 

συνεργάτες του · να αναφέρει τα αποτελέσματα των 

πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης του · να ενθαρρύνει 

όλους τους επιχειρηματικούς εταίρους του να μοιραστούν 

τις αξίες της αλληλεγγύης, της φιλίας και της αφοσίωσης 

στην περιοχή. 

Το Bar Centrale δεσμεύεται να παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με τα προϊόντα που προσφέρονται στους πελάτες 

με σαφή, πλήρη, ειλικρινή και μη παραπλανητικό τρόπο.  

Πηγή πληροφοριών https://coveco.files.wordpress.com/2016/03/bs-bar-
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centrale-cussignacco.pdf 

35. BT Burgmann (Arcugnano – VI) 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η BT Burgmann από το 1966 κάνει καλούπιασμα, 

τόρνευση, λείανση και επαγωγική συγκόλληση μικρών 

μερών για μηχανικές σφραγίδες. Η φιλοσοφία της BT 

Burgmann είναι η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων 

ειδικά σχεδιασμένων βάσει των μεμονωμένων αναγκών 

των πελατών. Η τεχνογνωσία, οι επενδύσεις στην έρευνα 

και ανάπτυξη, οι τεχνολογικά καινοτόμες διαδικασίες είναι 

οι κατευθυντήριες γραμμές που ωθούν την εταιρεία στα 

υψηλότερα επίπεδα στον τομέα της. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

         Εργασιακές πρακτικές  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η BT Burgmann, πιθανώς λόγω του γεγονότος ότι η 

«χειρωνακτική» εργασία προσελκύει πάντα λιγότερους 

Ιταλούς εργαζόμενους, έχει πολύ υψηλό ποσοστό 

εργαζομένων προερχόμενους από χώρες εκτός ΕΕ. Το 

γεγονός αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία χρειάστηκε να 

αντιμετωπίσει ένα πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον που θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα 

«κινδύνου» σε σχέση με τη συνοχή και την εσωτερική 

επικοινωνία, αλλά που αποδείχθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. 

Η BT Burgmann επικεντρώθηκε στη συμμετοχή όλου του 

προσωπικού στη διαδικασία ανάπτυξης της επιχείρησης, 

παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε οποιονδήποτε, ανεξάρτητα 

από το φύλο ή την προέλευσή του, προάγοντας τους 

άξιους αλλοδαπούς εργαζόμενους σε βασικούς ρόλους. 

Αυτό επέτρεψε την ανάπτυξη προφίλ με υψηλές τεχνικές 

δεξιότητες και την επαγγελματική ανάπτυξη όλων των 

εργαζομένων. Η BT Burgmann έχει εφαρμόσει καινοτόμα 

εργαλεία διαχείρισης, όπως η διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασμού και η μέθοδος Kanban, για τη βελτίωση όχι 

μόνο των επιδόσεων, αλλά και των κινήτρων και της 

συνοχής στην ομάδα. Η Bt Burgmann εφαρμόζει μια 

επιχειρηματική φιλοσοφία που στηρίζει την έννοια της 

συνεχούς κατάρτισης, της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, 

της ενεργού συμμετοχής όλων των εργαζομένων σε 
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διαδικασίες βελτίωσης. Η εφαρμογή αυτών των εργαλείων 

διαχείρισης δεν θα ήταν δυνατή χωρίς πραγματική 

συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες βελτίωσης και 

επίλυσης προβλημάτων και συνέβαλε στην προώθηση και 

ενίσχυση μιας μεγαλύτερης εσωτερικής συνοχής, στη 

βελτίωση της ολοκλήρωσης και του ομαδικού πνεύματος. 

Πηγή πληροφοριών www.btburgmann.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλές πρακτικές 
 

Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας. 
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36. Teachhoot 

Είδος επιχείρησης κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 0-9 

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Το TeachHoot είναι μια ηλεκτρονική εκπαιδευτική 

πλατφόρμα που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη 

αποδοχή και μεταφορά γνώσεων μεταξύ των 

σπουδαστών και των δασκάλων από την άνεση του 

σπιτιού τους στην εικονική αίθουσα διδασκαλίας 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας   

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ανάπτυξη της διαθεσιμότητας εκπαίδευσης σε μικρότερες 

περιοχές της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, 

άνοιγμα μιας εικονικής αγοράς εργασίας ή δημιουργία 

νέας αγοράς εργασίας, συμβολή στην αύξηση της 

απασχόλησης σε μικρά μέρη στην Δημοκρατία της 

Βόρειας Μακεδονίας, εφαρμογή τεχνολογιών 

πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, 

υπέρβαση των εδαφικών, θεσμικών περιορισμών και 

αυτών της αγοράς που υπάρχουν στην παροχή και τη 

λήψη γνώσεων στη χώρα μας και στον κόσμο. 

Επιπλέον, η Teachhoot, εκτός από την παροχή 

υπηρεσιών ανάπτυξης ταλέντων στη διεθνή αγορά, 

επικεντρώνεται επίσης στην εσωτερική κατάρτιση και 

υποστήριξη για το ταλέντο που περιλαμβάνει 

καθοδήγηση έναν προς έναν και εργασία με νέα ταλέντα 
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αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Αυτό 

το μοντέλο μας βοηθά να αναπτύξουμε και να 

διατηρούμε ταλέντα και συγχρόνως βοηθά τους 

εργαζόμενους να αποκτήσουν εμπειρία από έργα σε 

πραγματικό χρόνο. 

Οι υπάλληλοί μας έχουν πρόσβαση σε δωρεάν μαθήματα 

κατάρτισης και καθοδήγησης σε μηνιαία βάση και τους 

βοηθούμε να πάρουν πιστοποιητικά σε συγκεκριμένους 

τομείς 

Ο κύριος στόχος της TeachHoot είναι να δώσει σε αυτούς 

με ταλέντο και λιγότερες ευκαιρίες από αγροτικές 

περιοχές, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και 

καθοδήγηση μέσω ψηφιακών ηλεκτρονικών τάξεων. 

Πηγή πληροφοριών 
Online έρευνα 

 

37. Qpick LLC 

Είδος επιχείρησης κερδοσκοπική 

Κλάδος υπηρεσίες 

Αριθμός προσωπικού 0-9 

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Ιδρύθηκε το 2017 με στόχο την ενοποίηση της αγοράς 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Το Qpick παρέχει υπηρεσίες 

SaaS για μικρούς εμπόρους που τους επιτρέπουν να 

διαφημίζουν χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες 

όπως τεχνητή νοημοσύνη και βαθιά εκμάθηση, ενώ 

παράλληλα επιτρέπουν στους αγοραστές να 

χρησιμοποιούν εφαρμογή στο κινητό για να εντοπίζουν 

τις προσφορές. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές 

 Περιβάλλον 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Εργασιακές πρακτικές: 

Το Qpick στοχεύει να βοηθήσει στην πνευματική 

ανάπτυξη μέσω της ανάπτυξης και της διατήρησης του 

ταλέντου. Στόχος της εταιρείας αυτής είναι η ανάπτυξη 

καινοτόμων τεχνολογιών που υποστηρίζουν το εύκολο 

ηλεκτρονικό εμπόριο και την ψηφιακή διαφήμιση για τις 

μικρές επιχειρήσεις και για να επιτύχουν την αριστεία στο 

έργο που ενσωματώνουν ισχυρές πρακτικές στην 

πρόσληψη, εκπαίδευση και διατήρηση της εργασίας. 
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Μερικές από τις εργασίες περιλαμβάνουν καθημερινές 

προπονήσεις, καθοδήγηση και συμβουλές για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσωπικότητας. 

Οι καλές εργασιακές πρακτικές περιλαμβάνουν 

συνεντεύξεις με υπαλλήλους σε τακτική βάση για την 

παρακολούθηση της ικανοποίησης και της προόδου των 

ταλέντων τους, της συμμετοχής σε μαθήματα, σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνικά σεμινάρια. 

Περιβάλλον: 

Επιπλέον, εξαιτίας του ψηφιακού χαρακτήρα της 

εταιρείας, αποφεύγουν το χαρτί και την εκτύπωση και 

έχουν οικολογική υποστήριξη γραφείου για εξοικονόμηση 

ενέργειας. Ακόμη περισσότερο ολόκληρη η στρατηγική 

αυτής της εταιρείας είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 

αποφύγουν την εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων και 

να προχωρήσουν σε πλήρες ψηφιακό μάρκετινγκ. 

Μακροπρόθεσμα, η εταιρεία στοχεύει να αναπτυχθεί με 

την ικανότητα δημιουργίας ταλέντων και τη δημιουργία 

λογισμικού IP που θα βοηθήσει χιλιάδες εταιρείες να 

σώσουν το περιβάλλον. 

Πηγή πληροφοριών Άμεση Έρευνα 

 

 

38. Brza Pratka 

Είδος επιχείρησης κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 10-15 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η Brza Pratka DOOEL είναι μια ιδιωτική εταιρεία με 

μεγάλη εμπειρία στον τομέα της παράδοσης φορτίων. 

Λειτουργούμε στην αγορά της Δημοκρατίας της Βόρειας 

Μακεδονίας από το 2009 μέχρι αυτή την περίοδο και 

έχουμε αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο βάσεων και 

θυγατρικών στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 

και την περιοχή. Η πρωτοβάθμια υπηρεσία είναι το 

express Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας , η 

μεταφορά εγγράφων, το φορτίο και άλλα διάφορα αγαθά 

στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Προσφέρουμε 

επίσης διεθνείς περιφερειακές μεταφορές εμπορευμάτων 

με τακτικές γραμμές μεταφοράς μεταξύ Δημοκρατίας της 
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Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας, Σερβίας, 

Κοσσυφοπεδίου, Ρουμανίας και άλλων πιο 

απομακρυσμένων χωρών της ΕΕ. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές  

 Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές: 

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας 

γρήγορη και επαγγελματική εξυπηρέτηση κάθε φορτίου, 

ώστε να τους επιτρέψουμε να προχωρήσουν και να 

αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. 

Η μεταφορά αγαθών συμβάλλει στην αύξηση και τη 

διατήρηση της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης της 

χώρας. 

Η εταιρική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

εταιρικής στρατηγικής που ενσωματώνεται στην εταιρεία 

με τη μορφή ενός συστήματος αξιών σε κοινωνική, 

περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση που έχει ως 

στόχο να προσφέρει οφέλη στους πελάτες, τους 

εργαζόμενους και τους τελικούς χρήστες και να 

παραδίδει προϊόντα και υπηρεσίες με φροντίδα και 

ευθύνη για τους ανθρώπους, τους πόρους και το 

περιβάλλον. Οι καθημερινές πρακτικές μας 

περιλαμβάνουν την ομαδική εργασία και το συντονισμό 

για να υποστηρίξουμε και να εκπαιδεύσουμε το νεότερο 

προσωπικό. Το περιβάλλον εργασίας μας περιλαμβάνει 

φιλικούς χώρους που βελτιώνουν την παραγωγικότητα 

των εργαζομένων μας και τη μακροπρόθεσμη 

ικανοποίηση. 

 

Εργασιακές πρακτικές:  

Φροντίζουμε οι εργαζόμενοι και οι πελάτες να είναι 

απόλυτα ικανοποιημένοι, πληρώνουμε έγκαιρα και 

παρέχουμε καλές συνθήκες εργασίας. 

Πηγή πληροφοριών Άμεση Έρευνα 

 

 

39. DB Smetkovoditeli TP Skopje 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  
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Αριθμός προσωπικού 16-25 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Γραφείο λογιστικών, φορολογικών και δηλώσεων ΦΠΑ, 

μισθών και άλλων λογιστικών υπηρεσιών που λειτουργεί 

στα Σκόπια. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές  

 Ζητήματα καταναλωτών  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Εργασιακές πρακτικές: 

Μέγιστη υπεύθυνη συμπεριφορά όλων των εργαζομένων 

και υψηλού επιπέδου σχέσεις με τους πελάτες. 

Φροντίζοντας τους υπαλλήλους μας, όπως η έγκαιρη 

αποπληρωμή του μισθού και η προσφορά καλών 

συνθηκών εργασίας, καθώς και η παροχή κινήτρων, 

μπόνους για επιπλέον ώρες και δώρα. 

Από την άλλη πλευρά, ασκούμε συνεχή επικοινωνία με 

τους υπαλλήλους και δυναμική στην επίλυση 

προβλημάτων και υποστήριξη από νομική και οικονομική 

άποψη. Διοργανώνουμε εβδομαδιαίες και μηνιαίες 

αξιολογήσεις των εργαζομένων από τις οποίες 

μαθαίνουμε τις ανάγκες των εργαζομένων και ενεργούμε 

για να καταστήσουμε το περιβάλλον εργασίας φιλικό και 

αποδεκτό για την ομάδα μας. 

 

Ζητήματα καταναλωτών: 

Εστιάζοντας στις μεμονωμένες ανάγκες των πελατών, 

έχουμε δημιουργήσει διαδικασίες και συστήματα 

υποστήριξης που παρέχουν στους πελάτες μας ιδιαίτερη 

φροντίδα και 24ωρη υποστήριξη. 

Καταφέραμε να οικοδομήσουμε μια ισχυρή στρατηγική 

για τις ανάγκες και τα θέματα των καταναλωτών και 

τείνουμε να την εκτελούμε σε ετήσια βάση. Έτσι 

ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα στις καινοτομίες στον 

τομέα. 

Πηγή πληροφοριών Τηλεφωνική κλήση 

 

 

40. Mega Mobil 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  
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Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η Mega Mobil ιδρύθηκε το 1996. Η εστίαση της εταιρείας 

είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των 

ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών, των φορητών 

συσκευών καθώς και της εξυπηρέτησης και πώλησης 

ανταλλακτικών και αξεσουάρ για αυτούς. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές  

 Περιβάλλον  

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Εργασιακές πρακτικές: 

Παρέχουμε έγκαιρη πληρωμή στο κράτος και τους 

εργαζόμενους, με τη συμμετοχή των εργαζομένων στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης, προσφέροντας ανάπτυξη και 

κατάρτιση στους εργαζόμενους, την αποτελεσματικότερη 

χρήση της τεχνολογίας. Ορισμένες από τις πρακτικές μας 

περιλαμβάνουν σταθερή επιβίβαση και επίδομα για 

φροντίδα ηλικιωμένων. 

 

Περιβάλλον: 

Επίσης, εξαιτίας του τρόπου που δουλεύουμε με τα 

ηλεκτρονικά, εφαρμόζουμε πρακτικές για την απόκτηση 

και σωστή διάλυση ηλεκτρονικών απορριμμάτων, τα 

οποία βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι 

εξαιρετικά σημαντικά για το περιβάλλον. 

 

Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας: 

Συνεισφέρουμε επίσης και κάνουμε δωρεά σε εκδηλώσεις 

και κοινωνικά προγράμματα σε ετήσια βάση, 

προκειμένου να συμβάλουμε στην βελτίωση της τοπικής 

κοινότητας. Η στρατηγική μας για την ενσωμάτωση 

ισχυρών περιβαλλοντικών σχεδίων που χτίζουμε μέσω 

διαβουλεύσεων με εμπειρογνώμονες. 

Πηγή πληροφοριών Διαδίκτυο 

 

41. PUSZ ASTREON 

Είδος επιχείρησης Κοινωνική επιχείρηση  

Κλάδος υπηρεσίες 

Αριθμός προσωπικού 0-9 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

Το PUSZ ASTREON είναι ένα νέο ιδιωτικό ίδρυμα για την 

κοινωνική προστασία των ηλικιωμένων στα Σκόπια. Μια 
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οργανισμού 

 

24/7-ωρη επαγγελματική ομάδα που αποτελείται από 

έναν κοινωνικό λειτουργό, φυσιοθεραπευτές, 

νοσηλευτές, καριέρες, μάγειρες και οδοντιάτρους 

φροντίζουν τους ηλικιωμένους. Προσφέρουμε μια 

ευχάριστη ατμόσφαιρα, φροντίδα και αφοσίωση στους 

πελάτες μας. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Ζητήματα καταναλωτών  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Για πολλά χρόνια επενδύουμε στον εξοπλισμό και την 

εκπαίδευση των εργαζομένων προκειμένου να 

παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να 

δημιουργήσουμε μια συναισθηματική σχέση με τους 

πελάτες μας. 

Γνωρίζοντας ότι το 100% της ανάπτυξής μας προέρχεται 

από τους πελάτες μας, αφιερώνουμε και επενδύουμε σε 

μαθήματα κατάρτισης και καλές πρακτικές για τους 

υπαλλήλους μας, προκειμένου να παρέχουμε εξαιρετική 

εμπειρία στον καταναλωτή και να χειριζόμαστε τα θέματα 

με τον κατάλληλο τρόπο. Ορισμένες από τις διαδικασίες 

μας για την επίλυση καταναλωτικών ζητημάτων 

περιλαμβάνουν συνεχείς έρευνες για την ικανοποίηση 

των πελατών και επισκέψεις από ανεξάρτητους 

επαγγελματίες που διεξάγουν ιδιωτικές έρευνες και μας 

συμβουλεύουν για νέες προσεγγίσεις για μεγαλύτερη 

ικανοποίηση. 

Φροντίζουμε για την υγεία των ηλικιωμένων και τους 

βοηθάμε να παραμείνουν κοινωνικά ενεργοί στην ηλικία 

τους με σκοπό να αυξηθεί το επίπεδο άνεσης και 

ευτυχίας. 

Κύριος στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα περιβάλλον 

για την ποιοτική ζωή των ηλικιωμένων. 

Πηγή πληροφοριών Συνέντευξη μέσω Skype 

 

42. Youth4Love 

Είδος επιχείρησης μη-κερδοσκοπική  

Κλάδος other 

Αριθμός προσωπικού 26-50 
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Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση στοχεύει να 

εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό και να αυξήσει το επίπεδο 

συνειδητοποίησης της αγάπης, του σεβασμού, της 

αμοιβαίας κατανόησης και ανοχής, να εκπαιδεύσει τους 

νέους στον πολιτιστικό και τον κοινωνικό τομέα, να τους 

βοηθήσει να χτίσουν τον εαυτό τους στην κοινωνία και 

να τον βρουν, σε επαγγελματικό και σε πνευματικό 

επίπεδο. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, οι πρακτικές των 

οργανώσεων αυτών είναι στενά συνδεδεμένες με τους 

στόχους και τους σκοπούς. 

Μέσα από τα χρόνια συνεργασίας με τους νέους, την 

παροχή κατάρτισης, την άτυπη εκπαίδευση και την 

υποβοήθηση της κατανόησης για την έννοια της 

κοινωνικής συμμετοχής, καταφέραμε να οικοδομήσουμε 

γενιές νέων που βοηθούν την κοινωνία μας. 

Σε μηνιαία βάση παρέχουμε εργαστήρια για άτομα 

ηλικίας 16-25 ετών, όπως μαθήματα ηγετικής 

κατάρτισης, μαθήματα ηπίων δεξιοτήτων και εργαστήρια 

διαχείρισης έργων. Μέσω της πιστοποίησης και της 

συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις στις 

εγκαταστάσεις μας για τους εθελοντές και τους 

υπαλλήλους μας, τείνουμε να παρακινούμε και να 

βοηθάμε την ομάδα μας να επιτύχει την υψηλότερη 

δυναμική της. 

Εδώ η νεολαία που ασχολούμαστε ασχολείται συνεχώς 

με το κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ανθρώπινο έργο. 

Ορισμένες από τις δραστηριότητές μας στοχεύουν σε 

συνεργατική εργασία που περιλαμβάνει μεγάλες ομάδες 

εργασίας που διευκολύνουν τα προβλήματα της τοπικής 

κοινότητας. 

Πηγή πληροφοριών Διαδίκτυο 
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43. Rainbow Construction, UK, London 

Είδος επιχείρησης κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της εταιρείας 

/ οργανισμού 

 

Μια οικοδομική εταιρεία με έδρα το Tooting, στο 

Λονδίνο, εγκατέστησε πριν από 10 χρόνια στο 

Ηνωμένο Βασίλειο ένας μετανάστης από την Πολωνία. 

Παρέχει επεκτάσεις και μετατροπές σοφίτας με πλήρη 

ανακαίνιση. Εξασφαλίζει μια σταθερή τιμή από την 

αρχή έως την ολοκλήρωση του έργου. Απασχολεί 

εργαζόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Ζητήματα καταναλωτών  

Σύντομη περιγραφή της 

καλής πρακτικής 

 

Οι πελάτες απολαμβάνουν επαίνους, τυπικότητα, 

ακρίβεια, μεγάλη δεοντολογίκή εργασία και τακτική 

επικοινωνία σε όλο το έργο. Ο ιδιοκτήτης είναι 

ευέλικτος με τις προσαρμογές που απαιτούν οι πελάτες 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και συνιστά λύσεις 

και ιδέες που θα βελτιώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Η 

εταιρεία προσπαθεί να τηρήσει τον συμφωνημένο 

προϋπολογισμό χωρίς επιπλέον, "κρυφά" έξοδα. 

Πηγή πληροφοριών 
Άμεση επαφή με τον επιχειρηματία - τον ιδιοκτήτη της 

εταιρείας. 

 

44. Concepti, Ltd., εκπαιδευτικό κέντρο, Łódź, PL 

Είδος επιχείρησης κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Το Concepti Training Center είναι μια δυναμικά 

αναπτυσσόμενη εταιρεία με στόχο, μεταξύ άλλων, τη 

βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων μεταξύ των 

ενηλίκων, οι οποίοι εκπαιδεύονται και προετοιμάζονται 

αποτελεσματικά για διεθνείς εξετάσεις. 

Οι βασικές αξίες της εταιρείας είναι ο επαγγελματισμός, η 

ατομική προσέγγιση σε κάθε συμμετέχοντα στο μάθημα 

και η ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα των τάξεων, η οποία 

διευκολύνει την αποτελεσματική μάθηση. 
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Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η εταιρεία εισήγαγε ένα καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής 

κατάρτισης, που περιλαμβάνει σεμινάρια on-line 

χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο λογισμικό. Οι εκπαιδευτές 

δεν χρειάζεται να μετακινούνται στους χώρους εργασίας 

των εκπαιδευομένων, οι εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να 

μετακινούνται στο κέντρο εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές 

εργάζονται σύμφωνα με ένα ευέλικτο πρόγραμμα το 

οποίο τους καθιστά πιο προσιτούς στους εκπαιδευόμενους 

που μπορούν να επιλέξουν το χρόνο της εκπαίδευσης. Το 

μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η 

τεκμηρίωση του μαθήματος είναι σε ψηφιακή μορφή, 

επομένως η εκτύπωση περιορίζεται στο ελάχιστο. 

Πηγή πληροφοριών 
Άμεση επαφή με τον επιχειρηματία - τον ιδιοκτήτη της 

εταιρείας. 

  

45. Jubiler Skorupski, PL 

Είδος επιχείρησης κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού N.A. 

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Μια οικογενειακή επιχείρηση μικρού κοσμηματοπωλείου 

με μακρά παράδοση. Η εταιρεία ιδρύθηκε στη δεκαετία 

του 1970. Στην αρχή, ο κύριος τομέας δραστηριότητάς 

της ήταν η κατασκευή εξειδικευμένων κοσμημάτων. Στη 

δεκαετία του '80, άρχισαν να αναπτύσσονται οι 

επιχειρήσεις, άρχισαν να πωλούν ασημένια προϊόντα 

καθώς και ρολόγια. Άνοιξαν δύο νέα καταστήματα το 

2016.  

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Οι βοηθοί των καταστημάτων έχουν στη διάθεσή τους 

εγκαταστάσεις κουζίνας και χώρο χαλάρωσης. 

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι συνδυάζουν 

μελέτες με εργασία, το χρονοδιάγραμμά τους ρυθμίζεται 

ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητά τους. 

Αυτή η ευελιξία είναι πολύ βολική, οι ιδιοκτήτες 

αντικαθιστούν τους βοηθούς των καταστημάτων όταν 

δεν είναι διαθέσιμοι, κυρίως τα σαββατοκύριακα 

(Σάββατο). Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων προσφέρουν 

επίσης τους υπαλλήλους τους σε πολυάσχολες περιόδους 
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του έτους, όταν περισσότεροι πελάτες επισκέπτονται τα 

καταστήματα τους. 

Οι ιδιοκτήτες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια 

των συνεργείων κατά την εργασία με προηγμένα 

συστήματα παρακολούθησης. 

Πηγή πληροφοριών 
Άμεση επαφή με τον επιχειρηματία - τον ιδιοκτήτη της 

εταιρείας. 

 

46, Jubiler Skorupski, PL 

Είδος επιχείρησης κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού N.A. 

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Μια οικογενειακή επιχείρηση μικρού κοσμηματοπωλείου 

με μακρά παράδοση. Η εταιρεία ιδρύθηκε στη δεκαετία 

του 1970. Στην αρχή, ο κύριος τομέας δραστηριότητάς 

της ήταν η κατασκευή εξειδικευμένων κοσμημάτων. Στη 

δεκαετία του '80, άρχισαν να αναπτύσσονται οι 

επιχειρήσεις, άρχισαν να πωλούν ασημένια προϊόντα 

καθώς και ρολόγια. Άνοιξαν δύο νέα καταστήματα το 

2016. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Οι πελάτες απολαμβάνουν επαίνους, τυπικότητα, 

ακρίβεια, μεγάλη δεοντολογίκή εργασία και τακτική 

επικοινωνία σε όλο το έργο. Ο ιδιοκτήτης είναι ευέλικτος 

με τις προσαρμογές που απαιτούν οι πελάτες κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας και συνιστά λύσεις και ιδέες που 

θα βελτιώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Η εταιρεία 

προσπαθεί να τηρήσει τον συμφωνημένο προϋπολογισμό 

χωρίς επιπλέον, "κρυφά" έξοδα. 

Πηγή πληροφοριών 
Άμεση επαφή με τον επιχειρηματία - τον ιδιοκτήτη της 

εταιρείας. 
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47. SENS Translation Agency, Łódź, PL 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Ο οργανισμός μετάφρασης SENS ιδρύθηκε το 2000, την 

παραμονή του 21ου αιώνα και επικεντρώθηκε αμέσως 

στη μόχλευση της νέας τεχνολογίας. Το λογισμικό που 

χρησιμοποιούν όχι μόνο κάνει την μετάφραση και τη 

διόρθωση αποτελεσματικότερη, αλλά τους δίνει τη 

δυνατότητα να παρέχουν ταχύτερα μεταφράσεις υψηλής 

ποιότητας, πλεονεκτήματα που εκτιμούν οι πελάτες τους. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Τα διαφημιστικά gadgets είναι κατασκευασμένα από 

βιοαποικοδομήσιμα υλικά - τα στυλό που παραδίδονται 

σε εταιρικούς πελάτες κατασκευάζονται από 

βιοαποικοδομήσιμο πλαστικό με βάση το καλαμπόκι. Με 

αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία περιορίζει τις αρνητικές 

επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον. 

Τα περισσότερα έγγραφα, αν δεν είναι απαραίτητα, 

κυκλοφορούν σε ηλεκτρονική μορφή, το μεγαλύτερο 

μέρος της αλληλογραφίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Η συνεργασία με διορθωτές, μεταφραστές 

και συντάκτες από άλλες χώρες πραγματοποιείται εξ 

αποστάσεως, έτσι ώστε τα ταξίδια να εξαλειφθούν 

σχεδόν. 

Πηγή πληροφοριών 
Άμεση επαφή με τον επιχειρηματία - τον ιδιοκτήτη της 

εταιρείας. 

  

48. SENS Translation Agency, Łódź, PL 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες 

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Ο οργανισμός μετάφρασης SENS ιδρύθηκε το 2000, την 

παραμονή του 21ου αιώνα και επικεντρώθηκε αμέσως 

στη μόχλευση της νέας τεχνολογίας. Το λογισμικό που 

χρησιμοποιούν όχι μόνο κάνει την μετάφραση και τη 

διόρθωση αποτελεσματικότερη, αλλά τους δίνει τη 



 

 

P
a
g
.7

2
 

δυνατότητα να παρέχουν ταχύτερα μεταφράσεις υψηλής 

ποιότητας, πλεονεκτήματα που εκτιμούν οι πελάτες τους. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Ο Οργανισμός υποστηρίζει συγγραφείς των οποίων η 

κύρια δραστηριότητα είναι η συγγραφή. Χορηγεί τη 
δημοσίευση των λιγότερο δημοφιλών, ταλαντούχων, 

αναδυόμενων καλλιτεχνών, οι οποίοι δεν είχαν την 
πολυτέλεια να δημοσιεύσουν τα βιβλία τους. 
Ο Οργανισμός συγχρηματοδότησε τον ποιητικό τόμο 

«Pomieszczenie» της τοπικής ποιήτριας Jolanta 
Sowińska-Gogacz, που δημοσιεύτηκε ως μέρος μιας 

σειράς ποιητικών από τον εκδοτικό οίκο Kwadratura του 
Πολιτιστικού Κέντρου του Łódź. Με αυτόν τον τρόπο, ο 
Οργανισμός βοηθά τους τοπικούς καλλιτέχνες και 

υποστηρίζει την τοπική κουλτούρα. 

Πηγή πληροφοριών 
Άμεση επαφή με τον επιχειρηματία - τον ιδιοκτήτη της 

εταιρείας. 

  

49. Kinga Pędzimąż, υπηρεσίες μετάφρασης και μαθήματα γλωσσών 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Πολωνία από το 

Φεβρουάριο του 2015. Το κύριο αντικείμενο της 

δραστηριότητάς της περιλαμβάνει τη μετάφραση 

ιατρικών και περιβαλλοντικών τεκμηρίωσης καθώς και 

την παροχή κατάρτισης και μαθήματα αγγλικής γλώσσας. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Ζητήματα καταναλωτών  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η έννοια και οι υποθέσεις της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και της αειφόρου ανάπτυξης ήταν ένα 
σημαντικό ζήτημα κατά τη διαδικασία δημιουργίας και 

την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κατά τη 
δημιουργία της στρατηγικής, ελήφθησαν υπόψη τα 

κοινωνικά συμφέροντα στον τομέα των επιχειρήσεων και 
της προστασίας του περιβάλλοντος. Η εταιρεία 
επικεντρώνεται κυρίως σε πελάτες από τις περιοχές 

Podkarpackie, Świętokrzyskie και Małopolskie στο 
νοτιοανατολικό τμήμα της Πολωνίας, όπου η πρόσβαση 

σε μεταφραστικές υπηρεσίες και σε γλωσσικά μαθήματα, 
σε αντίθεση με τις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, 

είναι περιορισμένη. Η αύξηση της ζήτησης ιατρικών 
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μεταφράσεων και η περιορισμένη διαθεσιμότητα των 
μεταφραστικών εταιρειών ήταν ένας από τους 
παράγοντες που επηρέασαν την έναρξη της επιχείρησης. 

Πηγή πληροφοριών 
Άμεση επαφή με τον επιχειρηματία - τον ιδιοκτήτη της 

εταιρείας. 

 

50. MENA Sylwia Lont 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Το εκπαιδευτικό και γλωσσικό κέντρο Al-andalus παρέχει 

μαθήματα στα ισπανικά, στα αγγλικά και στα αραβικά. Η 

ιδρυτής του κέντρου,η κα Sylwia Lont, ήθελε να 

δημιουργήσει ένα χώρο όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 

να βιώσουν έντονη επαφή με μια ξένη γλώσσα και τον 

πολιτισμό της περιοχής. Η εκπαιδευτική προσφορά του 

Al-Andalus αναφέρεται στις μεσογειακές παραδόσεις και 

το εσωτερικό των τάξεων είναι να τονώσει τις αισθήσεις 

και να προωθήσει τη μάθηση. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Στον τομέα της «συμμετοχής στην ανάπτυξη της 

κοινότητας» - η δραστηριότητα της εταιρείας στοχεύει 
στη δημιουργία μιας συνειδητής κοινότητας με την 
ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με διαφορετικές γλώσσες 

και πολιτισμούς. Το κέντρο διοργανώνει πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, των οποίων ο κύριος στόχος είναι να 

εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τους ισπανούς και 
αραβικούς πολιτισμούς. Οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν 
σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή, κάθε λεπτομέρεια έχει 

μελετηθεί και σχεδιαστεί προσεκτικά. Οι αίθουσες 
διδασκαλίας είναι γεμάτες από αντικείμενα που 

σχετίζονται με μια συγκεκριμένη κουλτούρα, έτσι ώστε οι 
εκπαιδευόμενοι να βιώσουν πλήρη εμβάπτιση στη 

γλώσσα και τον πολιτισμό και αισθάνονται την 
ατμόσφαιρα της Ισπανίας και των αραβικών χωρών. 
Παρέχεται επίσης ειδική κατάρτιση στους εκπαιδευτές, 

ώστε να επεκτείνουν τις πολιτιστικές γνώσεις τους και να 

αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους. 

Πηγή πληροφοριών 
Άμεση επαφή με τον επιχειρηματία - τον ιδιοκτήτη της 

εταιρείας. 
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51. KKPW Kaczor, Klimczyk Pucher, Wypiór,  Δικηγορικό Γραφείο 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 16-25  

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Η δικηγορική εταιρεία ιδρύθηκε από δικηγόρους, οι 

οποίοι, το 2001, μετά από πολλά χρόνια επιτυχημένης 

συνεργασίας, αποφάσισαν να συνδυάσουν τις διάφορες 

επαγγελματικές εμπειρίες τους σε ένα έργο. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η περηφάνεια για τη βαθιά ριζωμένη, μακρόχρονη και 

πολύτιμη δέσμευσή για την pro bono. Το σχέδιο για τους 

πελάτες της pro bono περιλαμβάνει όλους τους τομείς 

πρακτικής. Παρέχουν την ίδια σταθερή δέσμευση και 

εμπειρογνωμοσύνη στα ζητήματα τους pro bono όπως 

και σε όλα τα άλλα νομικά ζητήματα. 

Συνεπώς, το πνεύμα της δημόσιας υπηρεσίας εμπλουτίζει 

την κατανόηση των μεγαλύτερων κοινοτήτων στις οποίες 

είμαστε μέρος. Η συμμετοχή της Κοινότητας αποτελεί 

ουσιαστική διάσταση στην ανάπτυξη και την ανάπτυξη 

της επιχείρησης. 

Η επιχείρηση εξυπηρετεί όσους έχουν ανάγκη. Είτε 

προστατεύοντας τα συνταγματικά δικαιώματα, 

εργάζονται για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, 

εκπροσωπούν τους άπορους σε ποινικές υποθέσεις, 

πολεμώντας τους φτωχούς, υπερασπιζόμενοι τους 

ηλικιωμένους, τους άστεγους, τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες ή διευκολύνοντας τις υιοθεσίες, οι δικηγόροι 

τους υποστήριζαν για λογαριασμό εκείνων που δεν θα 

μπορούσαν να το αντέξουν οικονομικά. 

Ενθαρρύνουν ένθερμα τους δικηγόρους τους να 

συμμετάσχουν σε πολιτισμό pro bono ως μέρος του 

συνεχιζόμενου προβλήματος και υποστηρίζουν αυτή τη 

στάση καθ 'όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. 

Αφήνουν τους νέους δικηγόρους τους να αφιερώνουν 

ένα σημαντικό μέρος του χρόνου τους για να χειριστούν 

τις υποθέσεις pro bono βοηθώντας άτομα ή οργανισμούς 

που έχουν ανάγκη να αναζητήσουν καθοδήγηση στην 

πλοήγηση στο δικαστικό μας σύστημα. 

Πηγή πληροφοριών Ιστοσελίδα: http://kkpw.pl/en/pro-bono/ 
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52. Zakład produkcyjny “Herman” Ewelina Gotowicka 

Είδος επιχείρησης κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού 10-15  

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Η επιχείρηση "Herman" Ewelina Gotowicka η οποία 

ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2006, εδρεύει σε ένα 
μικρό χωριό Szpietowo (PL). Είναι παραγωγός ετοίμων 

προϊόντων έτοιμων προς κατανάλωση. 
Προσφέρει προϊόντα όπως ζυμαρικά, κρέπες, κροκέτες - 
όλα παράγονται με παραδοσιακό τρόπο, με βάση τοπικές, 

γενικά διαθέσιμες συνταγές, χρησιμοποιώντας φυσικά 
μπαχαρικά και χωρίς συντηρητικά, γλουταμινικά 

νάτριο ή πληρωτικά. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες 

υποστηρίζουν την τοπική αγορά εργασίας και την 

επιχειρηματικότητα, αγοράζοντας προϊόντα από τοπικούς 

προμηθευτές. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Οι ιδιοκτήτες έχουν φροντίσει για την αύξηση της 

εργονομίας, της ορθολογικής διαχείρισης των 
αποβλήτων και της οικονομικής χρήσης των υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας - συμπεριλαμβανομένης της μείωσης 
της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικού αερίου. Λόγω 
της αγοράς ενός διαχωριστή λίπους και της χρήσης 

συσκευών επαναχρησιμοποίησης νερού που λειτουργούν 
σε κλειστό κύκλωμα, ο κίνδυνος μόλυνσης των υπόγειων 

υδάτων μειώθηκε. Το εργοστάσιο ανέλαβε επίσης 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των εργαζομένων για 
τον περιορισμό της χρήσης των πόρων ή για τη διάσωση 

της θερμότητας, για παράδειγμα, με γρήγορο και 
αποτελεσματικό αερισμό των δωματίων ή έλεγχο της 

θερμότητας των θερμαντικών σωμάτων. 

Πηγή πληροφοριών Ιστοσελίδα: http://garmazeria.com.pl/ 
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53. Zakład produkcyjny “Herman” Ewelina Gotowicka 

Είδος επιχείρησης κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού 10-15  

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Η επιχείρηση "Herman" Ewelina Gotowicka η οποία 

ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2006, εδρεύει σε ένα 
μικρό χωριό Szpietowo (PL). Είναι παραγωγός ετοίμων 
προϊόντων έτοιμων προς κατανάλωση. 

Προσφέρει προϊόντα όπως ζυμαρικά, κρέπες, κροκέτες - 
όλα παράγονται με παραδοσιακό τρόπο, με βάση τοπικές, 

γενικά διαθέσιμες συνταγές, χρησιμοποιώντας φυσικά 
μπαχαρικά και χωρίς συντηρητικά, γλουταμινικά 
νάτριο ή πληρωτικά. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες 

υποστηρίζουν την τοπική αγορά εργασίας και την 

επιχειρηματικότητα, αγοράζοντας προϊόντα από τοπικούς 

προμηθευτές. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Τοπική συμφωνία για 
βιώσιμη ανάπτυξη», η εταιρεία θα μπορούσε να εμπλακεί 

στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων, 
μεταξύ άλλων, στη σωστή χρήση των αποβλήτων, στη 

μεταφορά τροφίμων για κοινωνικά χρήσιμους σκοπούς ή 
στη στήριξη της βιώσιμης κατανάλωσης. Το εργοστάσιο 
ξεκίνησε διάλογο με διάφορες οντότητες που αποτελούν 

μέρος του κοινωνικού του περιβάλλοντος: σχολεία, 
νηπιαγωγεία, εθελοντικές ομάδες δημιουργώντας το 

"Noble Box Project" στην πόλη κλπ. 
 

Το έργο SZLACHETNA PACZKA (Το Noble Box) ιδρύθηκε 

το 2001 για να βοηθήσει τις οικογένειες που αγωνίζονται 

κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων διακοπών. Η 

βασική του προϋπόθεση είναι η ιδέα της σοφίας - η 

παροχή άμεσης βοήθειας με τρόπο που να είναι 

αποτελεσματικός, συγκεκριμένος και ουσιαστικός, αλλά 

και να δίνει ελπίδα και ώθηση στις οικογένειες που 

αγωνίζονται. 

Πηγή πληροφοριών Ιστοσελίδα: http://garmazeria.com.pl/ 
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54. Harineras Villamayor S.A. 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος πρωτογενής παραγωγή  

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η Harineras Villamayor ιδρύθηκε το 1934 και είναι 

αφοσιωμένη στο αγροτικό περιβάλλον. Η στρατηγική της 

εταιρείας βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της βιώσιμης 

ανάπτυξης και του σεβασμού προς το περιβάλλον. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η Harineras Villamayor είναι αφιερωμένη στην 

παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, προκειμένου 

να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της, 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το περιβάλλον, καθώς 

η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό ζήτημα για την 

εταιρεία που εργάζεται στον αγροτικό τομέα. Το όραμά 

της περιλαμβάνει την ποιότητα, την υπηρεσία, την 

ασφάλεια των τροφίμων και την καινοτομία και 

προσπαθεί να προσφέρει στον πελάτη όλα όσα 

χρειάζονται, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνία και το 

περιβάλλον στο οποίο ζούμε.  

Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα και την εξυπηρέτηση 

των καταναλωτών μέσω της εφαρμογής ενός νέου 

εξοπλισμού, διανομής και καινοτόμων τεχνικών 

καλλιέργειας. Μοιράζονται επίσης πληροφορίες και 

γνώσεις με τους προμηθευτές σιτηρών τους, 

προκειμένου να προσφέρουν το καλύτερο προϊόν, πάντα 

με σεβασμό στο περιβάλλον. 

Επίσης, είναι η πρώτη εταιρεία αυτού του είδους στην 

περιοχή της που αποκτά Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση 

Περιβάλλοντος, ως αναγνώριση της αειφόρου 

παραγωγής τους. 

Πηγή πληροφοριών 
Ιστοσελίδα της εταιρείας, 

https://www.harinerasvillamayor.com/ 
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55. Euroquímica de Bufi y Planas S.A. 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος άλλο 

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Ιδρύθηκε το 1962 στην Καταλονία και δραστηριοποιείται 

στον τομέα των χημικών προϊόντων για τη συντήρηση 

της βιομηχανίας. Το σύστημα της εταιρείας βασίζεται 

στην από κοινού συμμετοχή κεφαλαίου και εργασίας. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές  

 Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η εταιρεία βασίζει τις προσπάθειές της στο να δίνει τα 

χέρια με τους υπαλλήλους της, δημιουργώντας ένα 

συνεργατικό σύστημα εργασίας. 

Από τη μία πλευρά, οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία 

να είναι μέτοχοι στην εταιρεία και να συμμετέχουν στις 

συναντήσεις και κατά συνέπεια στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι υπάλληλοί τους και ακούγονται, 

γεγονός που αυξάνει επίσης τη δέσμευσή τους στην 

εταιρεία και επιτρέπει στην εταιρεία να γνωρίζει 

καλύτερα τους εργαζομένους. 

Παρέχει, επίσης, εκπαίδευση στα παιδιά των 

εργαζομένων. Έχει αναπτύξει ένα σχέδιο κατάρτισης που 

απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 έως 18 ετών και τους 

διευκολύνει να κάνουν πρακτική άσκηση κατά τη θερινή 

περίοδο. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι επωφελούνται από μια 

πραγματική εργασιακή εμπειρία και είναι πιο 

προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κόσμου της 

εργασίας, ενώ και η εταιρεία έχει στη διάθεσή της νέους 

εργαζόμενους με την απαραίτητη προετοιμασία. Είναι μια 

χρήσιμη πολιτική για την καταπολέμηση της ανεργίας 

των νέων. 

Πηγή πληροφοριών Ιστοσελίδα της εταιρείας,  http://euroquimica.com/ 
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56.  Asociación Alanna 

Είδος επιχείρησης μη-κερδοσκοπική  

Κλάδος άλλο 

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η Asociación Alanna ιδρύθηκε το 2002 από μια ομάδα 

γυναικών και πραγματοποιεί κοινωνικο-εκπαιδευτικά 

προγράμματα με στόχο την ένταξη των γυναικών που 

απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές  

 Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Αυτό το ίδρυμα επιτρέπει στους εργαζόμενους να 

οργανώσουν το χρόνο εργασίας τους διευκολύνοντας 

τους. Οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να εργάζονται 

όσες πολλές ώρες επιθυμούν σε μια συγκεκριμένη ημέρα 

ή περίοδο, συσσωρεύοντας διαθέσιμες ελεύθερες ώρες, 

ώστε αργότερα να καλύψουν τις ανάγκες τους ή να 

χρησιμοποιήσουν αυτόν τον ελεύθερο χρόνο όπως 

κρίνουν κατάλληλα. 

Οι εργαζόμενοι, με αυτόν τον τρόπο, αισθάνονται πιο 

άνετοι στην εργασία τους επειδή είναι σε θέση να 

οργανώσουν και να ισορροπήσουν την προσωπική και 

ιδιωτική τους ζωή και να αποφασίσουν για την ώρα 

εργασίας τους ανάλογα με την ευκολία τους. Αυτό 

αντικατοπτρίζεται επίσης στην ατμόσφαιρα στην εργασία 

που δεν δημιουργεί κανένα επίπεδο άγχους ή 

σύγκρουσης. 

Μεταφράζεται επίσης σε αύξηση της παραγωγικότητας, η 

οποία είναι επωφελής και για την ίδια την εταιρεία. 

Εκτός αυτού, δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης 

μεταξύ του οργανισμού και των εργαζομένων, καθώς 

κατά κάποιο τρόπο είναι γίνονται κι αυτοί υπεύθυνοι στη 

λήψη αποφάσεων. 

Πηγή πληροφοριών Ιστοσελίδα της εταιρείας, http://www.alanna.org.es/ 
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57. Ecoalf 

Είδος επιχείρησης κερδοσκοπική  

Κλάδος άλλο 

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Γεννημένη το 2009, η εταιρεία δημιουργήθηκε με την ιδέα 

της αειφόρου μόδας λόγω της υπερβολικής χρήσης των 

φυσικών πόρων. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η Ecoalf είναι μια εταιρεία που παίρνει πολύ σοβαρά το 

περιβάλλον και τις αλλαγές που συμβαίνουν συνεχώς σε 

αυτό. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα 

προϊόντα που παράγουν έχουν την ίδια ποιότητα, 

σχεδίαση και ιδιότητες που μπορεί να έχει οποιοδήποτε μη 

ανακυκλωμένο προϊόν, με τη μόνη διαφορά ότι δεν 

χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους του κόσμου, σα να 

είναι ατελείωτοι. 

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής των προϊόντων, η 

εταιρεία χρησιμοποιεί ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, 

αναζητώντας πάντα την καλύτερη ποιότητα. Για 

παράδειγμα, χρησιμοποιούν σπασμένα δίχτυα αλιείας, 

πλαστικά μπουκάλια, μεταχειρισμένα ελαστικά, 

μεταβιομηχανικό μαλλί κ.λ.π., ως πρώτες ύλες. 

Χάρη σε αυτήν την πολιτική, οι άνθρωποι 

συνειδητοποιούν επίσης τις αλλαγές στο περιβάλλον και 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. 

Η Ecoalf εργάζεται για την αποτελεσματική διαχείριση 

αυτών των πόρων, επηρεάζοντας παράλληλα τη δύναμη 

της μάρκας για τη δημιουργία ασφαλών προϊόντων με 

ποιότητα. 

Η εταιρεία έχει εργαστεί σε πολλά έργα στα οποία 

βρίσκουμε συνεργασίες με την ποδοσφαιρική ομάδα RC 

Deportivo de La Coruña ή το έργο Upcycling the Oceans 

Thailand, το οποίο ξεκίνησε το 2016. Σε αυτό το 

τελευταίο έργο, η εταιρεία θέλει τόσο οι τουρίστες όσο και 

οι ντόπιοι να ενημερωθούν για τη σοβαρότητα του 

προβλήματος. 

Πηγή πληροφοριών Company website https://ecoalf.com/es/compromiso/ 
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58.  RL&A (Ricardo Luz y Asociados) 

Είδος επιχείρησης κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 10-15  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η Ricardo Luz y Asociados S.L. είναι μια εταιρεία με 

περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας στην παροχή 

συμβουλών και συμβουλευτικής σε εταιρείες και ιδιώτες 

στους τομείς του δικαίου, της λογιστικής, του μάρκετινγκ, 

των φόρων και άλλων. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Αυτή η εταιρεία προσφέρει στους υπαλλήλους της τη 

δυνατότητα τηλεργασίας ώστε να μπορούν να 

αποφασίσουν να αναπτύξουν το έργο τους σε χώρο 

διαφορετικό από το συνηθισμένο του γραφείου. 

Έτσι, οι εργαζόμενοι μπορούν να οργανώσουν το χρόνο 

τους με ευκολία. Προσφέροντας αυτή τη δυνατότητα, 

στοχεύει στη μείωση του άγχους, στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, στη βελτίωση της απόδοσης της εργασίας 

και στη βελτίωση της προσαρμογής της εργάσιμης 

ημέρας. 

Η εταιρεία θέλει να προσφέρει στους υπαλλήλους της τη 

δυνατότητα να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις φροντίδα 

των ηλικιωμένων, των αναπήρων, των παιδιών, χωρίς να 

παραμελούν τα καθήκοντα της εργασίας τους σε 

περίπτωση που χρειαστεί. 

Συνίσταται στο να παρέχει στο προσωπικό πρόσβαση στο 

διακομιστή της εταιρείας στο σπίτι και εγκαθιστά ένα 

σύστημα βάρδιας για μία φορά την εβδομάδα, χωρίς να 

χρειάζεται η μετάβαση στο χώρο εργασίας. 

Πολλοί εργαζόμενοι έχουν την ανάγκη να βρουν μια 

ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής 

τους ζωής. Η πρακτική αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία 

καλών συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους και στη 

βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος μέσω του 

ανθρώπινου κεφαλαίου (διαχείριση της εργασίας-ζωής). 

Πηγή πληροφοριών 

Οδηγός ορθών πρακτικών για την αλλαγή της 

οργανωτικής κουλτούρας. 

Ιστοσελίδα της εταιρείας, http://asesoresrla.com/ 



 

 

P
a
g
.8

3
 

 

 

 

 

59. Inoxnalon 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος μεταποίηση  

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 1996, ως μέσο κάλυψης της 

αυξανόμενης ζήτησης της αγοράς στη χρήση μεταλλικών 

δομών στις κατασκευές. Έχει γίνει σύμβολο στην 

κατασκευή λέβητα μετατρέποντας το οτιδήποτε σε 

οποιοδήποτε τύπο χάλυβα. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Ζητήματα καταναλωτών  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η Inoxnalon εργάζεται σκληρά για να παρέχει 

εξατομικευμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες της, 

προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να εκφράσουν τις 

απόψεις τους κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 

διαδικασίας αγοράς. 

Παρέχουν στους πελάτες τους έρευνα, ώστε να 

μπορούν να μετρήσουν το επίπεδο ποιότητας της 

υπηρεσίας /προϊόντος που έχουν λάβει και τις 

προσδοκίες τους. 

Στη συνέχεια, η εταιρεία χρησιμοποιεί ένα 

πληροφοριακό σύστημα για να επεξεργαστεί όλες τις 

πληροφορίες και να ελέγξει την όλη διαδικασία από τη 

στιγμή που ο πελάτης κάνει την παραγγελία και όταν 

την παραλάβει σε περίπτωση αμφιβολιών ή 

ερωτήσεων. Επομένως, η υπηρεσία μετά την πώληση 

παρακολουθεί όλη την εμπειρία του πελάτη. 

Αυτό το σύστημα επιτρέπει στην εταιρεία να έχει πολλές 

πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες και τα δεδομένα 

που σχετίζονται με αυτούς, να βελτιώσει τη σχέση μεταξύ 

της εταιρείας και του πελάτη και να παρέχει καλύτερη 

εξυπηρέτηση, πιο προσεγμένη και προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες τους. Καθώς ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο 

της διαδικασίας, προσφέρει μια πιο εξατομικευμένη 

εμπειρία, η οποία μεταφράζεται επίσης σε αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας. 

Πηγή πληροφοριών 
http://www.council-

consultores.com/uploads/documentos_adjunto/document

http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
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os_adjunto287.pdf 

 

 

 

60. Tabú Comunicación, S.L. 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Ιδρύθηκε το 1995 και αποτελείται από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες. Λειτουργεί για τον προγραμματισμό, την 

παροχή συμβουλών, την επεξεργασία, την καταγραφή 

και άλλα. Η ομάδα εργάζεται με τεχνικά εργαλεία που 

ενημερώνονται μόνιμα για να δίνουν τις καλύτερες 

λύσεις όχι μόνο στους πελάτες αλλά και στις εμπορικές 

εταιρείες και τους δημόσιους οργανισμούς που 

συνεργάζονται. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η εταιρεία πραγματοποίησε ένα κοινό πρόγραμμα  με 

τίτλο "Proyecto Tiende a Infinito". Το θέμα ήταν το πώς 

οι νέοι ερευνούν και καινοτομούν χρησιμοποιώντας τις 

τελευταίες τεχνολογίες για να δημιουργήσουν προϊόντα, 

να διαγνώσουν και άλλα. 

Πρόκειται για μια σειρά οπτικοακουστικών μέσων με 

συνεντεύξεις με άλλους οργανισμούς όπως οι Empresa 

Mujer, ASEM, AJE και Jóvenes Empresarios σε νέους 

επιχειρηματίες. Ο στόχος ήταν να προωθηθεί, να γίνει 

ορατός και να αξιοποιηθεί ο καινοτόμος πολιτισμός της 

εταιρείας. 

Εδώ εξετάζονται διάφορα θέματα: οικολογικός 

σχεδιασμός, διάγνωση με βάση το DNA, ακουστική και 

περιβάλλον, καινοτομία στον τομέα της 

κλωστοϋφαντουργίας. 

Η εταιρεία έχει επικεντρωθεί στη συμμετοχή της 

κοινότητας και την ανάπτυξη μέσω συνεργασιών με 

άλλες εταιρείες και τοπικές οργανώσεις. 

Όσον αφορά τα οφέλη που μπορούν να έχουν οι νέοι 

επιχειρηματίες από αυτήν την εμπειρία του να 

γνωρίσουν και να δείξουν το ταλέντο τους σε άλλες 

εταιρείες ή επιχειρηματίες είναι μια καλή ιδέα. Οι ιδέες 

τους φαίνεται να είναι εμπνευσμένες και καινοτόμες, 

http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
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προσελκύοντας την προσοχή. Συνολικά, τόσο οι νέοι 

όσο και οι κοινότητες ωφελούνται. 

Πηγή πληροφοριών 

Ιστοσελίδα εταιρείας http://tabucomunicacion.com/ 

http://www.council-

consultores.com/uploads/documentos_adjunto/docume

ntos_adjunto287.pdf 

Ιστοσελιδα προγράμματος: 

http://www.foroempresarias.com/tiendeainfinito.asp 

61. Prematecnica 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος άλλο 

Αριθμός προσωπικού 26-50 

Περιγραφή της 

εταιρείας / 

οργανισμού 

 

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στη Μαδρίτη το 1961, άρχισε να 

διανέμει εξοπλισμό και εργαλεία blue-chips επικερδείς 

μετοχές για βιομηχανίες επεξεργασίας και ενέργειας. Τώρα 

παρέχει απαντήσεις στις απαιτήσεις των πελατών τους, με 

μια επαγγελματική ομάδα που ασχολείται με την προστασία 

του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την ενεργειακή 

απόδοση. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές  

 Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Εργασιακές πρακτικές: 

Αυτή η εταιρεία του τομέα της ενέργειας εντόπισε την 

ανάγκη να βρεθεί η εναλλακτική ενέργεια, η οποία έχει 

προκαλέσει την επιλογή της ανανεώσιμης ενέργειας. Στον 

τομέα αυτό,όπου οι τεχνικοί αντιπροσωπεύουν έναν από 

τους βασικούς υπαλλήλους, είναι σημαντικό να 

δημιουργηθεί ένας μηχανισμός διαχείρισης ανθρώπινων 

πόρων που να εγγυάται την απόδοση, τη δημιουργικότητα 

και την καινοτομία. 

Η Prematica έχει θεσπίσει πολιτική για τις συνεδριάσεις: 

όλες οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται το πρωί και δεν 

μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά τις 5:00 μ.μ., πράγμα 

που διευκολύνει τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων. 

Οι υπάλληλοί της λαμβάνουν επίσης τα οφέλη από 

διαφορετικές πρωτοβουλίες, όπως η παροχή δωρεάν 

ημερών κατά την Παραμονή των Χριστουγέννων ή την 

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς με γενικό κανόνα 

http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
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περισσότερες ημέρες διακοπών από εκείνες που ορίζει ο 

νόμος. 

Εξάλλου, για να συμπεριληφθεί η άποψη όλων των 

εργαζομένων και να αποκτηθεί ένα ολόκληρο όραμα για το 

καθεστώς της εταιρείας, ένας υπάλληλος που δεν ανήκει σε 

διαχειριστική επιτροπή καλείται πάντοτε στις συναντήσεις, 

ώστε όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν και να δώσουν τη 

γνώμη τους. 

Συμμετοχή & ανάπτυξη κοινότητας: 

Επίσης, αναλαμβάνουν ορισμένες πρωτοβουλίες, εάν ο 

τομέας της συμμετοχής της κοινότητας, όπως η δωρεά 

0,1% της αξίας των παραγγελιών που υποβάλλουν οι 

πελάτες σε μια ΜΚΟ της επιλογής τους ή που επιλέγονται 

με ψήφο μεταξύ των εργαζομένων, προσφέρουν επίσης τη 

δυνατότητα συμμετοχής στον εθελοντισμό μέσω του 

Συνδέσμου Achalay με την μετατόπιση ενός εθελοντή στο 

πεδίο και επίσης συνεργάζονται στην εκστρατεία συλλογής 

τροφίμων για την Τράπεζα Τροφίμων του ίδιου Συλλόγου. 

Πηγή πληροφοριών 
Ιστοσελίδα εταιρείας, 

http://www.prematecnica.com/en/index.html 

 

62. Oiza y Asociados (Asesoría QI Oíza y Asociados), S.L. 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος υπηρεσίες  

Αριθμός προσωπικού 16-25  

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Η Oiza & Asociados είναι μια εταιρεία συμβούλων 

ειδικευμένη στην ποιότητα, το περιβάλλον και τη 

βιομηχανική ασφάλεια. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Εργασιακές πρακτικές  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Εργασιακές πρακτικές: 

Η εταιρεία δημιουργεί ένα περιβάλλον για τους 

εργαζόμενους, στο οποίο μπορούν να εργαστούν 

αποτελεσματικά, να ξεκουράζονται και να έχουν ευελιξία. 

Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν στους εργαζόμενους να 

οργανώσουν την εργασία τους και να έχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής. 

Οι γονείς έχουν άδεια μετ 'αποδοχών για να 

παρακολουθήσουν μαθήματα τοκετού. Υπάρχει επίσης η 

δυνατότητα τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία προσωρινά ή 

κατά περιόδους όπως στην περίπτωση γέννησης παιδιού ή 

ασθενούς οικογένειας. Αυτή η συμβουλευτική παρέχει 
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επίσης αυτονομία στη διανομή άδειας μητρότητας και 

άδειας θηλασμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

οργάνωση των εργαζομένων ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Τα μέτρα αυτά αυξάνουν τη δέσμευση του εργαζόμενου 

και την παραγωγικότητα του. 

Η εταιρεία προσφέρει στους εργαζόμενους της την 

ευκαιρία να εκπαιδεύσει και κατά τις εργάσιμες ώρες, η 

οποία διατηρεί τα προσόντα του εργατικού δυναμικού 

ενημερωμένα και καλύτερα προετοιμασμένα. 

Πηγή πληροφοριών 
Ιστοσελίδα εταιρείας, 

http://www.asesoriaqi.com/asesoriaqi/asesoriaqi.htm 

 

63. Ekohunters 

Είδος επιχείρησης Κερδοσκοπική  

Κλάδος άλλο 

Αριθμός προσωπικού 0-9  

Περιγραφή της 

εταιρείας / οργανισμού 

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 και λειτουργεί ως ο 

μεγαλύτερος κατάλογος προϊόντων βιώσιμου σχεδιασμού 

στον κόσμο. 

Ταξινόμηση 

της πρακτικής ΕΚΕ 

 

 Περιβάλλον  

Σύντομη περιγραφή 

της καλής πρακτικής 

 

Η εταιρεία προωθεί την υπεύθυνη χρήση των 

βιομηχανικών προϊόντων, όχι μόνο κοινωνικά αλλά και 

περιβαλλοντικά. Χρησιμοποιώντας μια περιβαλλοντική 

δέσμευση βασισμένη σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας, 

αποσκοπεί στη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης. 

Στόχος της είναι να αποδείξει ότι η βιομηχανία και η 

αρχιτεκτονική του σχεδιασμού μπορούν να είναι βιώσιμες 

και να υλοποιούνται επίσης με φιλικό προς το περιβάλλον 

τρόπο. 

Η εταιρεία ανέπτυξε πιστοποιητικά, με τίτλο SEKO, για τον 

εντοπισμό φιλικών προς το περιβάλλον και βιώσιμων 

προϊόντων του τομέα και δουλεύει μόνο τα υλικά και τα 

προϊόντα που έχουν αποκτήσει αυτό το πιστοποιητικό και 

είναι ανακυκλώσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα, 

βιοαποικοδομήσιμα και χωρίς κανένα τοξικό συστατικό. 

Έχει επίσης σκεφτεί την ευημερία της εταιρείας, 

χρησιμοποιώντας το 1% των οφελών σε κοινωνικούς ή 

φιλικούς προς το περιβάλλον οργανισμούς που εργάζονται 

για την επίτευξη μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας. 

http://www.asesoriaqi.com/asesoriaqi/asesoriaqi.htm
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Πηγή πληροφοριών 

Ιστοσελίδα εταιρείας, https://www.ekohunters.com/es/ 

Πρόγραμμα, http://eco-

circular.com/2018/02/21/economia-circular-proyecto-de-

exito-ekohunters/ 

  

 

https://www.ekohunters.com/es/
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Συμπεράσματα 

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αναπτύσσεται με διαφορετικούς ρυθμούς και 

ποικίλλει από ήπειρο σε ήπειρο, από χώρα σε χώρα, από τομέα σε τομέα και από 

εταιρεία σε άλλη εταιρεία. 

Καθώς η παγκοσμιοποίηση έχει αυξηθεί, έχει αυξηθεί και ο αριθμός των εταιρειών 

που ασκούν ΕΚΕ σε όλο τον κόσμο. Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα 

όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ρύπανση, το δίκαιο εμπόριο, η ηθική 

απασχόληση αποτελούν βασικούς παράγοντες αυτής της αυξανόμενης 

ευαισθητοποίησης. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων οδήγησε σε μια ευρύτερη θεώρηση του 

επιχειρηματικού ρόλου στην κοινωνία, πέρα από οικονομικούς ή νομικούς 

παράγοντες και συμπεριλαμβάνοντας και κοινωνικές πτυχές.  

Οι καταναλωτές εκτιμούν περισσότερο την κοινωνική και περιβαλλοντική απόδοση 

των επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, οι πρακτικές και οι επιδόσεις της ΕΚΕ ποικίλλουν μεταξύ των χωρών λόγω 

των διαφορών των πολιτικοοικονομικών θεσμών, όπως το κράτος πρόνοιας, τα 

εργατικά συνδικάτα, τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα 

κλπ. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρωτοστατεί στο κίνημα για την ΕΚΕ. Διάφοροι λόγοι το 

επιβάλλουν. Παρόλο που έχουν διαπραχθεί πολυάριθμες καταχρήσεις κατά τη 

διάρκεια της ιστορίας της, στην Ευρώπη υπήρξαν παραδοσιακά περισσότερες 

συνεκτικές αξίες, κανόνες και αντιλήψεις της ΕΚΕ σε σχέση με άλλες περιοχές του 

κόσμου. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες τείνουν να διατηρούν ισχυρότερες και ευρύτερες 

προσεγγίσεις στις αμοιβαίες σχέσεις των ενδιαφερομένων μερών. 

Η ΕΚ απαιτεί ορισμένες εταιρείες να αποκαλύπτουν μη οικονομικές πληροφορίες 

στην αναφορά τους, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διαχείρισης των κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών προκλήσεων, αλλά ισχύει μόνο για περίπου 6.000 μεγάλες 

εταιρείες. 

Αυτό αποκλείει την κυρίαρχη μορφή των επιχειρήσεων στην ΕΕ: μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις. 

Πολλά από τα επιχειρηματικά οφέλη της ΕΚΕ είναι τα ίδια για επιχειρήσεις όλων των 

μεγεθών. Οι εταιρείες κερδίζουν αφοσιωμένο προσωπικό, βελτιωμένη φήμη και 

μειώνουν το μακροπρόθεσμο κόστος. Εντούτοις, οι μικρές επιχειρήσεις ενδέχεται 

επίσης να ενδιαφέρονται για ορισμένα άλλα οφέλη. 

Για παράδειγμα, οι δημιουργικές πολιτικές ΕΚΕ και η κοινωνική επιχειρηματικότητα 

μπορούν να προωθήσουν απίστευτη καινοτομία. Η σημερινή οικονομία οδηγείται 

όλο και περισσότερο από τη γνώση. Οι εταιρείες όλων των μεγεθών εξαρτώνται από 

τη δημιουργικότητα των εργαζομένων τους. Για μια μικρή επιχείρηση που δεν 

διαθέτει εκτεταμένη ομάδα έρευνας και ανάπτυξης, η σκέψη για την ΕΚΕ μπορεί να 
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είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μεταμορφώσετε την επιχείρηση και τα 

προϊόντα της χρησιμοποιώντας νέες ιδέες. 

Οι έρευνες συνεχίζουν να δείχνουν ότι η ηθική και η δεοντολογία είναι οι κύριοι 

οδηγοί της ΕΚΕ στις μικρές επιχειρήσεις. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να 

βελτιώσει τις τοπικές κοινότητες, να οδηγήσει σε νέες εταιρικές σχέσεις και να 

προωθήσει την καινοτομία. 

Ελπίζουμε ότι αυτός ο Οδηγός Καλών Πρακτικών θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για 

εμπνευσμένες και δημιουργικές λύσεις, οι οποίες θα πάνε τις μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις ένα βήμα πιο πέρα στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


