ΘΕΜΑ: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»

• A’ Ενότητα
• Η έννοια της ΕΚΕ και τα οφέλη που δημιουργεί για την
Κοινωνία και την Επιχείρηση
• Κορινθιακές Επιχειρήσεις και ΕΚΕ – προτάσεις
συνεργασίας με Επιμελητήριο Κορινθίας
• Β’ Ενότητα
• Οι ειδικές μορφές τουρισμού σαν μοχλός τουριστικής
ανάπτυξης στην Κορινθία.

Η έννοια της ΕΚΕ και τα οφέλη που δημιουργεί για την Κοινωνία και την Επιχείρηση

“Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις
επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα
από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα
επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους”
(Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

εθελοντικός χαρακτήρας.

στενή σχέση της με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και

στρατηγική επιλογή της επιχείρησης

Τι είναι και τι δεν είναι
Τί είναι

Τι δεν είναι

Ανάπτυξη Εταιρικού Συστήματος ΕΚΕ
• Πιστοποιημένα διεθνή πρότυπα

Επιχειρηματική προσέγγιση
• Προγράμματα παροχής μη οικονομικών κινήτρων - περισσότερα
κίνητρα από μετρητά (Αποδοχή, Αναγνώριση και Ατομικό
Σεβασμό) - Αφοσίωση & Δέσμευση

Πως αντιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις την
Ε.Κ.Ε.
1. παροχή εργασίας στο προσωπικό τους και η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας..
2. αγαθοεργία.
3. “δεν προξενούν ζημιά”.
4. θετική ενασχόληση.
5. “παγκόσμιας επιρροής”.
6. “ενσωμάτωσης αποστολής και ευθύνης”..

ΕΚΕ & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
• Επίδρασή της ΕΚΕ στο Ανθρώπινο Δυναμικό
• Δυνατότητα απόκτησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην αγορά
• Ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας και προώθηση της θετικής εικόνας
της επιχείρησης σε τοπικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο
• Επέκταση και βελτίωση της φήμης της επιχείρησης τόσο προς το εσωτερικό
όσο και προς το εξωτερικό περιβάλλον
• Εξοικονόμηση κόστους και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των
επενδύσεων για το περιβάλλον
• Πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΜΗΣ»

Παραδείγματα εφαρμογών ΕΚΕ

Προγράμματα
Εκπαίδευσης και
διάθεση πρακτικών
συμβουλών σε
θέματα ασφαλείας
και πρώτων
βοηθειών

Προώθηση Υγείας &
Ευεξίας στον
εργασιακό χώρο

Επιβράβευση με
δώρα όπως κινητά
τηλέφωνα,
αρώματα, ρολόγια
με εγχαράξεις, κ.α.

Ταξίδια κινήτρων κ
εταιρικά
προγράμματα team
building

Κοινωνικός Απολογισμός

Δημοσιοποίηση
Στοιχείων

Θεματικός Απολογισμός
Κώδικας Δεοντολογίας
Πληροφόρηση μέσω του Διαδικτύου
Διαβούλευση με διάφορους
εμπλεκόμενους φορείς
(stakeholder forum)
Εσωτερική επικοινωνία
Πρότυπα και ετικέτες προϊόντων
Βραβεία και Εκδηλώσεις
Ενέργειες marketing συνδεδεμένες με
κοινωνικό σκοπό
Δελτία Τύπου μέσω του Διαδικτύου

Κορινθιακές Επιχειρήσεις και ΕΚΕ – προτάσεις συνεργασίας με
Εμπορικό Επιμελητήριο Κορινθίας

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΠΑΡΤΥ / ΕΚΔΡΟΜΕΣ

•2 VIP CARDS ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

•ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤA ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
•ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩ ΕΕΚ

•ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΤΥ
(ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
•ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ FAMILY DAY ΣΤΟ SPORTCAMP

•ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

YPANEMA

•ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Κ.

TEAM
BUILDI
NG
HEALTH &
FITNESS
CLUB

•ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΣΥΣΦΙΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΚ
ΗΝΩΣΗ

HFC

•ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 50 ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΟΦΕΛΗ ΕΕΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΠΑΡΤΥ /
ΕΚΔΡΟΜ
ΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΧΗ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

YPANE
MA

ΠΡΟΙΟΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μορφές Τουρισμού

Δραστηριότητες

Τεχνική Υποδομή

Θεραπευτικός

Λουτρο-ποσι & εισπνοή-θεραπεία

Υδροθεραπευτήρια

Χιονοδρομικός

Χιονοδρομισμός

Χιονοδρομικά Κέντρα (πίστες σκι,
αναβατήρες, κτίρια εξυπηρέτησης

Θαλάσσιος

Ναυταθλητισμός

Μαρίνες, συνεργεία επισκευής, καταφύγια,
σκάλες εγκαταστ. εξυπηρέτησης

Συνεδριακός

Οργάνωση μικρών συνεδρείων,
εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης-διημέρευσης
εξοπλισμού & υπηρεσιών-Μετασυνεδριακές
δραστηριότητες (εκδρομές, εκθέσεις,
εκδηλώσεις κλπ)

Αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες με
μικροφωνικές εγκαταστάσεις.

Αθλητικός

Προπονήσεις ομάδων, τουρισμός άθλησης

Γήπεδα ποδοσφαίρου, κολυμβητήρια,
εγκαταστάσεις κωπηλασίας, διαδρομές
θαλάσσιες, υδάτινες, άθλησης.

Εκπαιδευτικός

Επισκέψεις στη φύση, σε μουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους με αυτόνομο στόχο
τη μάθηση

Χρησιμοποίηση εγκαταστάσεων τουρισμού

Φυσιολατρικός

Επιστημονικό ενδιαφέρον & φυσική
αναψυχή (επισκέψεις σε εθνικούς δρυμούς,
υγροβιότοπους, δάση & μνημεία φύσης.

Προσβάσεις, διαδρομές, μονοπάτια,
χαρτογράφηση, παρατηρητήρια, σταθμοί,
ειδικά μουσεία, υποδομή προστασίας.

Τουρισμός Αλιείας

Ερασιτεχνικό ψάρεμα & Υποβρύχιο ψάρεμα

Οδοιπορικός

Οδοιπορία σε ιστορικά μονοπάτια, δάση

Χάραξη διαδρόμων, μονοπατιών,
χαρτογράφηση, στάσεις, περίπτερα
εξυπηρέτησης.

Ορειβατικός

Ορειβασία

Καταφύγια, περίπτερα εξυπηρέτησης

Αγροτικός

Συμμετοχή στην αγροτική ζωή

Διαμόρφωση αγροτικών κατοικιών

Παραχείμασης

Χειμερινός τουρισμός κυρίως τρίτης ηλικίας

Καταλύματα γενικού τουρισμού

