
 

Τρίτη, 04 Σεπεμβρίου 2012    
 

 Κανονιστικές διατάξεις 
 Κοινωνικοί απολογισμοί 

2011 
 Κοινωνική Οικονομία 

 Πανεπιστημιακές 
Έρευνες 

 Ημερολόγιο 

 Χρήσιμοι σύνδεσμοι - Ευρώπη 
 Χρήσιμοι σύνδεσμοι - Διεθνώς 

  

 

 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε.  

01/09/2012 - Περιβαλλοντικές επιδόσεις και 
βιώσιμη ανάπτυξη 
Αναμφισβήτητα, οι αλλαγές που συντελούνται σε 
παγκόσμιο επίπεδο διαφοροποιούν τις ανάγκες της 
κοινωνίας και επηρεάζουν τα κριτήρια βάσει των 
οποίων «αξιολογούνται» οι επιχειρήσεις για τον... 

περισσότερα » 

 

  

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.  

01/09/2012 - Μια νέα εικαστική ενέργεια 
φιλοξενείται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 
Ένα πρωτότυπο εικαστικό πανόραμα από δημιουργίες 
και δράσεις με θέμα το ποδήλατο, έρχεται να 
καλωσορίσει τους επιβάτες και τους επισκέπτες του 
αεροδρομίου της Αθήνας από... 

περισσότερα » 

 

  

  

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Τ.Ε.  

01/09/2012 - Φιλικές στο περιβάλλον 
πρακτικές από το Τ.Τ. 
Η ευαισθησία για το περιβάλλον κατέχει σημαντική 
θέση στις προτεραιότητες της τράπεζας. Το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατασκεύασε ένα από τα 
πρώτα Green Buildings με βιοκλιματικό σχεδιασμό... 

  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.  

28/08/2012 - Έκδοση της "Αναφοράς 
Βιωσιμότητας" από τον ΔΕΣΦΑ 
Την πρώτη του ″Αναφορά Βιωσιμότητας & Ανάλυση 
του Ανθρακικού Αποτυπώματος″ για το έτος 2011 η 
οποία αποτελεί ένα ακόμα βήμα της εταιρείας προς 
τον στρατηγικό... 
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http://www.ote.gr/


περισσότερα » 

 

περισσότερα » 

 

  

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  

24/08/2012 - Τρ. Πειραιώς: Έκθεση για 
επιχειρηματικές ευκαιρίες από την κλιματική 
αλλαγή 
Ολοκληρώθηκε η έκθεση με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή 
και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες», στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος climabiz, που υλοποιεί η 
Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το... 

περισσότερα » 

 

  
  

περισσότερα δελτία τύπου »   

 

  

 

 
 

 

  30/08/2012 - Έρευνα Allianz: Επιστροφή στη 

ζωή μέσω του αθλητισμού 
Μέσο επιστροφής στην ζωής και επανένταξης στην 
κοινωνία είναι ο αθλητισμός μετά από ένα ατύχημα ή 
μία ασθένεια. Ωστόσο, καθίσταται επιτακτικό να 
επεκταθεί η πρόσβαση στον αθλητισμό για άτομα 
με... 

περισσότερα » 

 

  29/08/2012 - Στηρίζει τους 

μαστιχοπαραγωγούς της Χίου η Attica Bank 
Στο πλαίσιο των άρχων της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης εντάσσεται η ενίσχυση της Ένωσης 
Μαστιχοπαραγωγών Χίου για την αποκατάσταση των 
πληγεισών εκτάσεων καλλιέργειας μαστίχας, από την 
Attica Bank, με το ποσό... 

περισσότερα » 

 

  28/08/2012 - Πρώτο βήμα για τα εργοστάσια 
σκουπιδιών στην Αττική 
Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση των τεσσάρων 
εργοστασίων διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική 
έγινε με την κατάθεση του αιτήματος της 
Περιφέρειας προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για 
την προώθηση των... 

περισσότερα » 

 

  23/08/2012 - H NEL Lines στηρίζει τη Χίο 
Τη δωρεάν μετάβασή τους στη Χίο, αν έχουν 
κράτηση σε οποιοδήποτε κατάλυμα του νησιού, 
προσφέρει για το μήνα Σεπτέμβριο στους επιβάτες η 
NEL Lines, θέλοντας να συμπαρασταθεί στη Χίο 
μετά... 

περισσότερα » 
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  01/09/2012 - Χρονιά ακραίων φυσικών 
φαινομένων παγκοσμίως το 2011  
Χρονιά «ακραίων» φυσικών φαινομένων σε 
παγκόσμιο επίπεδο με πλημμύρες στην Ταϊλάνδη, 
υπερβολική ξηρασία στην Αφρική και καύσωνα ανά 
την Ευρώπη αποτέλεσε το 2011, όπως ανακοίνωσαν 
οι επιστήμονες.  

περισσότερα » 

 

  01/09/2012 - Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
ιδεών «Ηράκλειο Χ 4»  
Σε λιγότερο από ένα μήνα ολοκληρώνεται η 
προθεσμία για την υποβολή φακέλου στον 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών «Ηράκλειο Χ 4», 
που στόχο έχει την αναζήτηση προτάσεων για το 
βασικό κύτταρο της... 

περισσότερα » 

 

  01/09/2012 - Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ» στο πλευρό 
των Ελλήνων αθλητών στους 
Παραολυμπιακούς του Λονδίνου 
Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, το Κέντρο 
Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ, στο πλαίσιο του 
ιατροκοινωνικού προτύπου που εφαρμόζει και 
προάγει στις υπηρεσίες Υγείας και Αποκατάστασης, 
δεν παύει να διακηρύσσει ότι... 

περισσότερα » 

 

 

περισσότερα γενικά νέα » 

 

  

 

 
 

 

  30/08/2012 - $10.5 Million in New Grants 
from The Coca-Cola Foundation Will Spark 
Sustainability Efforts on Six Continents 
Sixty-eight community organizations in 41 countries 
around the world were awarded a total of $10.5 
million in grants from The Coca-Cola Foundation, the 
global philanthropic arm of The Coca-Cola 
Company,... 

περισσότερα » 

 

  29/08/2012 - The EU Contribution to Active 
Ageing and Solidarity between Generations 
The EU has published a new brochure presenting the 
EU’s contribution to the active ageing agenda and 
shows that the EU is a strong partner in this regard.  

περισσότερα » 

 

  29/08/2012 - Online Consultation on Draft 
Guide on Human Rights for SMEs is OPEN 
The European Commission and Global CSR has 
launched an online consultation on a draft guide for 

  29/08/2012 - New study for low carbon 
technology  
The potential for low carbon technologies and their 
economic benefits to the UK is being highlighted 
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small and medium-sized enterprises (SMEs) on 
human rights (PDF).   

περισσότερα » 

 

under new analysis from the Government.  

περισσότερα » 

 

  28/08/2012 - Sharing of Success Stories 
Moves Dairy Sustainability Forward 
The Innovation Center for U.S. Dairy®, established 
under the leadership of dairy farmers, is now 
accepting nominations for the second year of the 
U.S. Dairy Sustainability Awards.  

περισσότερα » 

 

  28/08/2012 - Office Depot Foundation 
Donates 2,000 Sackpacks To Help Children 
Succeed in School 
The Office Depot Foundation – the independent 
charitable giving arm of Office Depot – announced 
the donation to the Gasoline Alley Foundation during 
a recent “Conversation on Community Renewal” in... 

περισσότερα » 

 

  03/09/2012 - Pathbreaking Women From 
Around The World Convene To Share & 
Strengthen Global Effort For Change At 
Omega's 10th Women & Power Conference 
In an election year when national headlines have 
engaged the country in debate centered around key 
issues of concern to women, Omega Institute’s 10th 
Women & Power conference explores the... 

περισσότερα » 

 

  01/09/2012 - Harvard Business School to 
Host Program on Corporate Social 
Responsibility 
Harvard Business School (HBS) will host an 
executive education program, Corporate Social 
Responsibility: Strategies to Create Business and 
Social Value, from October 17–20, 2012 on the HBS 
Campus. Corporate... 

περισσότερα » 

 

περισσότερα γενικά νέα » 

  

 

 
  

 

Τετάρτη, 17/09/2012 -
 Δευτέρα, 17 Σεπεμβρίου 2012 

How to integrate adapted CSR 
policies in SMEs? 
Radisson Blu Hotel, Brussels 

 

 

Δευτέρα, 10/09/2012 - Τρίτη, 
11 Σεπεμβρίου 2012 

Global Chemical Industry 
Sustainability Summit 
Brussels, Belgium 

 
περισσότερες εκδηλώσεις » 
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Εν μέσω οικονομικής κρίσης, τα θέματα του περιβάλλοντος μοιάζουν με πολυτέλεια. Ο Κρίτων 
Αρσένης, ο καλύτερος ευρωβουλευτής για το Παγκόσμιο Ετος Δασών το 2012 θεωρεί οτι η κρίση 
μπορεί να είναι ευκαιρία για έναν νέο τρόπο ζωής. 
Το Βήμα -  

Ανακηρύχθηκε από τους συναδέλφους του καλύτερος ευρωβουλευτής για το Παγκόσμιο Ετος Δασών το 2012, 
καθώς και για τα θέματα αλιείας το 2010, ενώ το 2009 είχε ήδη βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 

συνολικό έργο της εκστρατείας «Αειφόρο Αιγαίο» της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Αν και 
είναι πολιτικός «σε μια εποχή που η πολιτική καταρρέει στα μάτια της κοινωνίας και οι πολιτικοί ισοπεδώνονται 
ό,τι και αν κάνουν», συνεχίζει να πιστεύει ότι «όσο παλεύεις και λες τα πράγματα με... 

 

  
 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Πρόεδρου της ΜΚΟ ECOWEEK κου Ηλία Μεσσίνα, στο 
"CSRINGREECE" 
www.csringreece.gr -  

Τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2012, ο Πρόεδρος της ΜΚΟ ECOWEEK κύριος Ηλίας Μεσσίνας, παρεχώρησε συνέντευξη 
στη Πρόεδρο του “CSR in Greece” , του Κέντρου Τεχνογνωσίας ΕΚΕ, κυρία Όλγα Μπορνόζη. 
 
CSR in Greece : Η ECOWEEK ιδρύθηκε το 2005 στην Αίγινα, με σκοπό την περιβαλλοντική 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και κυρίως των νέων σε θέματα περιβάλλοντος καθώς 
και την προώθηση των αρχών της αειφορίας. Θα θέλατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες 
για την αποστολή σας;... 

 

  
 

περισσότερες συνεντεύξεις » 
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