
 

 

  
 

Αζήλα, 11/03/2015 

Εναρκηήρια Ημερίδα με ηίηλο 

«Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και Τοπική Ασηοδιοίκηζη:  

Η περίπηωζη ηοσ Δήμοσ ηης Αθήνας» 

 

Σην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Επισοπήγηζη ηος ΕΚΚΕ για ηην Ανάπηςξη και Διάσςζη ηηρ Εηαιπικήρ 

Κοινωνικήρ Εςθύνηρ ζηα εδαθικά όπια ηος Δήμος Αθηναίων» πνπ πινπνηεί ην Δζληθό Κέληξν 

Κνηλωληθώλ Δξεπλώλ (ΔΚΚΔ) ωο ζπληνληζηήο εηαίξνο, ζην ζρήκα ηεο θνηλνπξαμίαο ΤΔΙ Αζήλαο, 

Ιλζηηηνύην Μηθξώλ Δπηρεηξήζεωλ ηεο Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Δκπόξωλ 

Διιάδνο (ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ),  Ιλζηηηνύην Δκπνξίνπ θαη Υπεξεζηώλ ηεο Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο ηνπ 

Δζληθνύ Δκπνξίνπ (ΙΝ.ΔΜ.Υ ΔΣΔΔ), Δηαηξεία Κνηλωληθήο θαη Πνιηηηζκηθήο Σηήξημεο 

Παιηλλνζηνύληωλ Οκνγελώλ «ΝΟΣΤΟΣ» (Δ.Κ.Πν.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ), Ιλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθνύ θαη 

Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ – Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ ΙΔΚΔΠ), 

δηνξγαλώλεηαη ε πξώηε Ηκεξίδα Δπαηζζεηνπνίεζεο.  

Η βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ηνπ Έξγνπ, νξηνζεηεκέλε ζηα γεωγξαθηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ, 

ζηνρεύεη ζηελ πξνώζεζε κηαο νινθιεξωκέλεο ζηξαηεγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλωληθήο 

Δπζύλεο κε δύν άμνλεο παξέκβαζεο : 

α) ζηελ ελδπλάκωζε ηωλ ζεζκηθώλ αξκνδηνηήηωλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλωληθνύ απνθιεηζκνύ ηωλ θαηνίθωλ πνπ δνπλ ζηα όξηά ηνπ θαη αληηκεηωπίδνπλ, 

ζηελ θξηζηαθή απηή πεξίνδν, απμεκέλα πξνβιήκαηα,  

β) ζηε δηαζύλδεζε θαη ζπλεξγαζία ηδηωηηθώλ επηρεηξήζεωλ κε θνηλωληθέο ππεξεζίεο / δνκέο ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίωλ, θαζώο θαη κε θνηλωληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα εδαθηθά όξηα 

ηνπ Γήκνπ. 

Η Δλαξθηήξηα Ηκεξίδα ηεο θνηλνπξαμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Τξίηε 17 Μαξηίνπ 2015 (09:30 

έωο 14:30) κε ηίηιν «Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε θαη Τνπηθή Απηνδηνίθεζε: Η πεξίπηωζε ηνπ 

Γήκνπ ηεο Αζήλαο», ζην Σπλεδξηαθό Κέληξν ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο (Αγ. Σππξίδωλνο, Αηγάιεω).   

Σηελ Ηκεξίδα ζα αλαπηπρζνύλ νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην έξγν, θαζώο θαη νη βαζηθέο 

δξάζεηο πινπνίεζεο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαπηπρζνύλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αθόινπζεο ελόηεηεο: 

1. Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε (έλλνηα θαη ζεζκηθό πιαίζην)  

2. Αλάπηπμε ηεο ΔΚΔ ζε ή/θαη από  ΟΤΑ 

3. Αξρέο θαη πξαθηηθέο Κνηλωληθήο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ ππεξεζία 

ηεο θνηλωληθήο ζπλνρήο 

4. Αλάπηπμε εξγαιείωλ πξνώζεζεο ηεο Δηαηξηθήο Καηλνηνκίαο Δπζύλεο ζε επηρεηξήζεηο 

θαη δίθηπα επηρεηξήζεωλ 

 



 

 

  
 

 

Σηόρνο ηεο Ηκεξίδαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ηωλ ζπλεξγεηώλ Ιδηωηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ, 

Γνκώλ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Κνηλωληθώλ Δπηρεηξήζεωλ, κέζω ηεο Δηαηξηθήο Κνηλωληθήο 

Δπζύλεο, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηακόξθωζεο πιαηζίνπ ρνξεγηθώλ παθέηωλ ώζηε λα θαιπθζνύλ 

ηα θελά κεηαμύ “αλαγθώλ” θαη “πξνζθνξάο”, θαζώο θαη πξνο ηελ θαηεύθυνςη διαμόρφωςησ 

ςυνεργαςιών προσ όφελοσ των κοινωνικών επιχειρήςεων. 

Σηελ Ηκεξίδα ζα ζπκκεηέρνπλ κε εηζεγήζεηο ηνπο ζηειέρε ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ έξγνπ.  

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηε ζειίδα ηνπ Έξγνπ: www.techlearn.info/ekke 

 

 

 

 

 

 

 

Εναρκηήρια Ημερίδα 

Τρίηη 17 Μαρηίοσ 2015, 09:30 – 14:30 

«Σσνεδριακό Κένηρο ΤΕΙ Αθήνας» 

 Αγ. Σπσρίδωνος, Αιγάλεω 


