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Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η 
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η 
Ε Υ Θ Υ Ν Η :
T H E  N E X T
B E S T  T H I N G

Η υποστήριξη ενός τμήματος 
μιας παιδιατρικής κλινικής. 
Η χρήση τεχνολογίας 
για το κοινό καλό. Μια 
δενδροφύτευση με τους 
εργαζόμενους. Η Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι 
όλα αυτά και ακόμα 
   περισσότερα.

Αν πριν 10 χρόνια η ΕΚΕ ως εταιρική 
πρακτική ακουγόταν σαν ψίθυρος, σή-
μερα αντηχεί περισσότερο σαν βρυχηθ-
μός. Θες να την ορίσεις με λίγες μόνο 
λέξεις; Η ΕΚΕ ή CSR (Corporate Social 
Responsibility) είναι “η ευθύνη των 
επιχειρήσεων για την επίδραση 
που έχουν στην κοινωνία". Έχουν 
επίδραση οι επιχειρήσεις στην κοινωνία; 
Βεβαίως: χρησιμοποιούν πόρους της, 
χρησιμοποιούν χώρο, ενέργεια, ανθρώ-
πους… Λειτουργούν και αναπτύσσονται 
χρησιμοποιώντας όλα αυτά, άρα το σω-
στό είναι να ανταποδίδουν κάτι πίσω. 
Το πιθανότερο είναι ότι αν εργαστείς σε 
οποιονδήποτε οργανισμό, θα δεις αμέ-
σως τις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης του. Είναι πιθανόν να διαλέξεις 
και οργανισμό με βάση την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη του. 

Η έρευνα που κάνουμε στις Γενιές Υ 
& Ζ δείχνει ότι την υπολογίζεις ενεργά 
στα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγεις 
εργοδότη. Και πολύ καλώς κάνεις.

FACT
Το 75% των υπαλλήλων ηλικίας 18-35 

ετών περιμένουν από τους εργοδότες τους 
να λαμβάνουν δράσεις για το μεταναστευτι-
κό, για τα ίσα δικαιώματα και την κλιματική 
αλλαγή, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο 
ηλικιακό γκρουπ (σύμφωνα και με πρόσφα-

τη παγκόσμια έρευνα της Glassdoor).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:

Οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες (σύμ-
φωνα με το Fortune 500) δημοσιεύουν 
κάθε χρόνο ένα report. Στο φετινό 
report του 2020 φαίνεται ότι οι επιχει-
ρήσεις έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στο 
CSR (ΕΚΕ) από κάθε άλλη χρονιά, 
στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν 
νέα ταλέντα. Το 42% των επιχειρήσεων 
πέτυχε το ψηλότερο σκορ στην κλίμακα 
του CSR, σε σχέση 7% που ήταν το 
ποσοστό πέρσι. Μιλάμε για εξαπλάσια 
αύξηση μέσα σε έναν χρόνο.
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H ΕΚΕ δεν κλίνεται σε γραφεία διευθυ-
ντικών στελεχών. Διαπερνά όλη την 
εταιρεία και την κουλτούρα της. Τι 
σκεπτικό έχει η εταιρεία σου απέναντι 
στο περιβάλλον; Απέναντι στα ανθρώπι-
να δικαιώματα; Απέναντι στις αδύναμες 
κοινωνικά ομάδες; Απέναντι στον πολι-
τισμό; Στον αθλητισμό; Κάνει τίποτα για 
όλα αυτά; Αναλαμβάνει δράση;

Πιθανόν να εμπλακείς κι εσύ στην 
ΕΚΕ της εταιρείας σου, σε όποιο τμήμα 
κι αν δουλέψεις. Μείνε ενημερωμένος 
για το τι συμβαίνει στον κόσμο,  
άσε τον εαυτό σου ανοιχτό σε ευαισθη-
σίες, και αν πιστεύεις ότι μια ενέργεια 
ΕΚΕ είναι καλή ιδέα (π.χ. μια αιμοδοσία), 
συζήτα το με τους συναδέλφους σου. Η 
ΕΚΕ είστε εσείς, είμαστε όλοι.

Η ΕΚΕ είναι ένα ολόκληρο θετικό κί-
νημα που μεγαλώνει χρόνο με τον χρό-
νο. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την 
CSR HELLAS, διοργανώνονται βραβεία, 
συντονισμένες προσπάθειες, συνεργασί-
ες με καταξιωμένες ΜΚΟ, ομιλίες κλπ.

Πολλές εταιρείες διοργανώνουν στο 
πλαίσιο της ΕΚΕ συγκεκριμένα προγράμ-
ματα για ενίσχυση της απασχόλησης. 
Π.χ. δίνουν υποτροφίες μεταπτυχιακών ή 
χορηγούν custom Coding Schools όπως 
έκανε η Intrasoft, η Profile Software & ο 
Όμιλος Quest, προσλαμβάνοντας κιόλας 
ένα ποσοστό συμμετεχόντων. Πρωτο-
βουλία ΕΚΕ ήταν και το Digital Marketing 
Camp από τo kariera.gr και την Google.
Σε παγκόσμιο επίπεδο η ΕΚΕ ήδη έχει 
δώσει λύσεις σε προβλήματα που έμοια-
ζαν άλυτα. Οι πιο ενεργοί σε ΕΚΕ ηγέτες 
διακρίνονται για το έργο τους. Στους 
Top 100 Corporate Social Responsibility 
Influence Leaders, οι 5 πρώτοι είναι γυ-
ναίκες (η Dr. Sally Uren από την Forum for 
the Future, η Kate Brandt από την Google, 
η Hannah Koep-Andrieu, η Colleen Vien 
από την Timberland και η Laura Chapman 
Rubbo από την Walt Disney) ενώ στη δε-
κάδα υπάρχουν μόλις 2 άνδρες!

FACT
Φέτος εμείς εδώ στο kariera.gr 
αποσπάσαμε 4 διακρίσεις από τα
Responsible Business Awards.

1. Βραβείο «Υπεύθυνη 
Ηγεσία» για τη Managing 

Director, Μαντώ Πατσαούρα
2. Βραβείο «Ενίσχυση της 

Απασχόλησης» για το 
CodingSchool.eu 

3. Βραβείο «Ψηφιακή Εκπαί-
δευση και Δεξιότητες» για 

το Codingschool.eu
4. Βραβείο για «Υπεύθυνες 
Επιχειρήσεις και Στόχους

Βιώσιμης Ανάπτυξης», 
για τις Ημέρες Καριέρας
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Πηγή: Έλληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, hellenicplatform.org 

Απόλυτα συνδεδεμένη 
είναι πλέον η ΕΚΕ 
με τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (SDGs)
των Ηνωμένων Εθνών.

17 στόχοι για να αλλάξουμε 
τον κόσμο μας
Τι σημαίνει «βιώσιμη ανάπτυξη»; Το να 
αναπτύξουμε μεν τις χώρες και τις οικο-
νομίες μας, αλλά με έναν τρόπο φιλικό 
και βιώσιμο προς το περιβάλλον και τις 
κοινωνίες! Με αυτόν τον σκοπό οι χώρες 
όλου του κόσμου (συμπεριλαμβανομέ-
νης της Ελλάδας) δεσμεύτηκαν πριν λίγα 
χρόνια ότι θα ευθυγραμμιστούν με 17 
πολύ κρίσιμους στόχους. 

Το περιθώριο που έχουμε μέχρι να το 
πετύχουμε; Το 2030, γι’ αυτό και θα 
ακούσεις αυτή την προσπάθεια και ως 
«Ατζέντα 2030». 

Δες στις επόμενες σελίδες μερικές αξι-
όλογες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης πιο αναλυτικά.
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INTRASOFT International is a leading European IT 
Solutions and Services Group with strong international 
presence and expertise, offering innovative and added-
value solutions of the highest quality to a wide range of 
international and national public and private organizations. 
The company employs more than 2,200 highly skilled 

professionals, representing over 20 different nationalities 
and mastering more than 18 languages. 
Over the past years INTRASOFT International has 
embarked on a new strategy with a human-centric culture, 
which is strongly reflected in its updated CSR portfolio. In 
2016, INTRASOFT launched #WeCare, an innovative CSR 
program for the IT sector. Through a fresh-new agenda, 
under a new augmented budget, #WeCare is based 
on 4 main pillars; society, young talent, environment, 
entrepreneurship & innovation. The company has gained 
new momentum and image in the eyes of its employees, 
partners and the society as a whole. 

Coding Hive is the first initiative in Greece designed by 
INTRASOFT International in collaboration with kariera.
gr. It is a programme that provides a 2-month intensive 
training in cutting-edge technologies, aiming to develop 
the next generation of IT professionals, who are passionate 
about coding and willing to build a strong career. It is 
carried out by INTRASOFT’s experienced developers and 
software engineers, containing both theoretical and practical 
knowhow in modern front-end and back-end technologies. 
Among others, Coding Hive includes practice on coding 
technologies such as Java, JavaScript, Angular and React.
After the Coding Hive’s huge success in Athens, where 29 
people were trained in a wide range of technologies (Java 
Basics, Java EE 7, Spring, Angular, Application Lifecycle 
Management, JavaScript, React, HTML και CSS) and hired, 
we decided to expand to Patras in 2019.

Coding Hive in Patras took place in November 2019, where 28 young talented people out of almost 300 applicants had the 
chance to get trained by 9 INTRASOFT experts. The 80-hour intense training took place at our premises in Patras, on various 
technologies including Java, Spring, JavaScript, React and other top-notch technologies.
The 28 Coding Hivers had the chance to work on real-life projects, which they presented at the end of the programme. Most of 
them have already become #IntrasoftPeople!

Do you want to be part of our growing dream-team?

#LetUsJoinYou because we #WeCare about your career development!

Coding Hive by INTRASOFT International 
#WeCare for the next generation of IT professionals

Coding Hive Patras - 2019

Coding Hive
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Novartis Hellas
Στη Novartis προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα υψηλότερα πρότυπα 
αειφορίας και δεοντολογικών επιχειρηματικών πρακτικών.

Υλοποιούμε πολλά προγράμματα για να αυξήσουμε την πρόσβαση 
στις θεραπείες, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις για την υγεία και 
να έχουμε ενεργό ρόλο ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.

Τα πρότυπα αυτά καλύπτουν θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής 
και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) και αποτελούν βασικό στοιχείο 
για το πώς η διοίκηση αξιολογεί τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις της 
εταιρείας.

Στην Ελλάδα αναφερόμαστε με διαφάνεια σε αυτά τα θέματα μέσω 
της διετούς Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας και χτίζουμε σχέσεις 
εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία με τους ακόλουθους πυλώνες 
δράσεων:

1. Υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία

2. Διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία:

3. Εταιρική Υπευθυνότητα

4. Φροντίδα και ανάπτυξη των ανθρώπων μας

i.	 Κλινικές	μελέτες

ii.	 Προγράμματα	υποστήριξης	ασθενών	και	συλλόγων	ασθενών

iii.	 Προγράμματα	ενημέρωσης	για	το	ευρύ	κοινό

iv.	 Δωρεές	φαρμάκων

i.	 Ισορροπία	επαγγελματικής/προσωπικής	ζωής

ii.	 Εκπαίδευση	και	ανάπτυξη	ταλέντων

iii.	 Διαφορετικότητα	και	συμπερίληψη

i.  Εθελοντισμός εργαζομένων

ii.  Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

iii.  Καταπολέμηση νεανικής ανεργίας 
H	Novartis	Hellas	το	2019	συνέχισε	το	δωρεάν	Πρόγραμμα	
Eταιρικής	Υπευθυνότητας	«Ανοιχτά	Φτερά»,	σε	συνεργασία	
με	το	Found.ation,	προσφέροντας	σε	300	νέους/ες	τη	
δυνατότητα	να	αναπτύξουν	τις	ψηφιακές	τους	δεξιότητες,	ώστε	
να	εφοδιαστούν	με	τις	απαραίτητες	θεωρητικές	και	πρακτικές	
γνώσεις	και	να	προετοιμαστούν	για	την	αγορά	εργασίας
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Το Αποτύπωμά μας 2018
Δημιουργώντας αξία για την
Ελληνική οικονομία και κοινωνία 

Έρευνα &
Ανάπτυξη

4,3εκ. 
Επένδυση

2.228 ωφελούμενοι ασθενείς

κλινικές
μελέτες79

$

της άμεσης
συμβολής μας στο ΑΕΠ
(στόχος της Ε.Ε. είναι 3%)

3%

Κοινωνικό Αποτύπωμα

κοινωνικός
αντίκτυπος των
θεραπειών μας

QALYs 

έλαβαν 43 από τα καινοτόμα
σκευάσματά μας 

ασθενείςεκ. 

24,5χιλ.

469εκ.

παράγοντας

1,4

$

Οικονομικό Αποτύπωμα

$
συμβολή στο εγχώριο ΑΕΠ
271εκ.

1967
θέσεις εργασίας
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www.space.gr

Εταιρική 
Κοινωνική
Ευθύνη

Στη Space Hellas πιστεύουμε ότι οι Άνθρωποι  
κάνουν τις επιχειρήσεις να διαφέρουν!

Aφουγκραζόμαστε τον άνθρωπο και εστιάζουμε  
στις πραγματικές ανάγκες της Κοινωνίας μας!

Φροντίζουμε για την προστασία του Περιβάλλοντος!

τράπεζα αίματος

τράπεζα αίματος

υποτροφίες

υποτροφίες

υποτροφίες

υποτροφίες

υποτροφίες

εθελοντισμός

εθελοντισμός

κοινωνικές δράσεις

κοινωνικές δράσεις

κοινωνικές δράσεις

κοινωνικές δράσεις ανακύκλωση

ανακύκλωση

ανακύκλωση

ανακύκλωση
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