
 

 

 

 

 

Α.Π.: 3467 

                                                                                                     Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 

Corporate Social Responsibility –  

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες 

διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) την Παρασκευή 16 

Δεκεμβρίου 2016, 09:00 – 15.45. 

Εισηγητής  του Σεμιναρίου είναι ο κ. Αντώνης Σπανός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης, 

Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Αριστείας.  

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι: 

 Πληροφόρηση των συμμετεχόντων για τα σημαντικά θέματα/όρους/προβλήματα/προτεραιότητες της 

ΕΚΕ/ Εταιρικής Διακυβέρνησης διεθνώς.  

 Εξοικείωση με τη Στρατηγική ΕΚΕ και την ανάλυση ουσιαστικότητας - materiality analysis 

 Αναφορά στα κυριότερα πρότυπα, μοντέλα και κατευθυντήριες οδηγίες που χρησιμοποιούνται 

παγκόσμια. Σχέσεις και επικαλύψεις μεταξύ αυτών των προτύπων 

 Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές μεθοδολογίες για συστηματική εφαρμογή της ΕΚΕ 

στην Εταιρία τους  

 Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους όρους «αειφορία και αναφορά αειφορίας» 

 Να τονιστεί η σημασία και βαρύτητα των δεικτών επίδοσης για την Αειφορία (KPIs) 

 Εξοικείωση των συμμετεχόντων με το περιεχόμενο αναφορών αειφορίας 

Μεθοδολογία παρουσίασης: Παρουσίαση, συζήτηση, διαφάνειες, σύντομα Films, Άσκηση, μελέτη 

περιπτώσεων 

Το Σεμινάριο απευθύνεται: 

σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την έννοια και τα σύγχρονα 

πρότυπα Εταιρικής Ευθύνης, όπως και για τις τεχνικές εφαρμογής Εταιρικής Ευθύνης σε μια επιχείρηση. 

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου είναι: 

 Η ανάγκη για παγκόσμια μοντέλα ΕΚΕ- Βασική ορολογία ΕΚΕ και βασικοί πυλώνες ΕΚΕ 

 Τα πιο γνωστά πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΚΕ 

 Αειφορία. Οι πυλώνες της ΕΚΕ κατά τα πρότυπα ISO 26000 και  EFQM. Οι σχέσεις και  

    ομοιότητες με άλλα πρότυπα ΕΚΕ όπως το SA 8000 

 Ο όρος «Εταιρική Διακυβέρνηση» και η σχέση του με την Αειφορία 

 Σχεδιασμός Στρατηγικής ΕΚΕ, δείκτες, και στόχοι ΕΚΕ.  

 Πως γίνεται η μελέτη Σχετικότητας Materiality- Analysis. 

 Περιεχόμενα της ετήσιας έκθεσης Αειφορίας. Μελέτη περιπτώσεων 

 Οι αναφορές Αειφορίας κατά GRI G4. 

 Συζήτηση – Συμπεράσματα.  

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή 

Ο κ. Αντώνης Σπανός υπήρξε στέλεχος διακρατικών ομάδων διαπραγμάτευσης καθώς και 

ασφαλιστικών εταιριών. Διδάσκει σαν προσκεκλημένος εισηγητής σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του 

Εξωτερικού. Είναι συγγραφέας  βραβευμένων βιβλίων για την Αριστεία (αποτελεσματικό management).  

Διαπιστευμένος Σύμβουλος Άριστης Διοίκησης και Εκπαιδευτής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής για Ελλάδα και Κύπρο του EFQM. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ. 

Εκπαιδευμένος χειριστής μεθοδολογίας GRI-G4 για Κοινωνικούς απολογισμούς και επιθεωρητής ΕΒΕΝ 

Κύπρου. Έχει οδηγήσει / πιστοποιήσει τριψήφιο αριθμό επιχειρήσεων με πιστοποιήσεις αποτελεσματικής 

διοίκησης σε Ελλάδα και μεγάλο αριθμό χωρών του εξωτερικού. 



 

 

 

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο: 

 100€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.   

 120€ για τα μη μέλη 
 

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το 

κόστος διαμορφώνονται σε 85€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 100€ για τις εταιρίες-μη μέλη του 

ΕΙΑΣ. 

 

ΟΑΕΔ 

Σας ενημερώνουμε πως οι υπηρεσίες μας μπορούν να 

επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ 

παρέχει στις Εταιρίες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του 

προσωπικού τους εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις 

εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ http://laek.oaed.gr. 

Για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΕΙΑΣ (T: 210 

9219660 & 210 9219684, Ε-mail: eiasinfo@eias.gr & 

eias@ath.forthnet.gr, Web site: www.eias.gr). 

 

 

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΙΑΣ έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης με θεματολογία κατ’ 

επιλογήν για τα στελέχη διαφόρων εταιριών και ενδοεπιχειρησιακά. Το ΕΙΑΣ μπορεί να προσαρμόσει τα 

εκπαιδευτικά του προγράμματα στο επίπεδο των γνώσεων, ιδιαιτεροτήτων και συγκεκριμένων αναγκών 

για εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού δυναμικού  κάθε επιχείρησης. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Δρ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου 

Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Σ 

 
Συνημμένα:  Αίτηση Συμμετοχής 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 

 09:00 – 10:30 

      10:30 – 10:45 (διαλ.) 

 10:45 – 12:15 

      12:15 – 12:30 (διαλ.) 

 12:30 – 14:00 

  14:00 – 14:15 (διαλ.) 

 14:15 – 15:45 

http://laek.oaed.gr/
mailto:eiasinfo@eias.gr
mailto:eias@ath.forthnet.gr
http://www.eias.gr/


 

 

 

Προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών 

Λ. Συγγρού 106, 117 41 ΑΘΗΝΑ 
T: 210 9219660, F: 210 9219917 
E-mail:  eiasinfo@eias.gr 
 

Σας γνωρίζουμε ότι στο Σεμινάριο «CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, από την Εταιρία μας θα μετάσχουν οι 

ακόλουθοι: 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΛ.: ΕΜAIL: 

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

 

Όροι συμμετοχής & πληρωμής: 
 

 Η συμμετοχή στα Προγράμματα/Σεμινάρια του Ε.Ι.Α.Σ. κατοχυρώνεται με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και 
του ποσού των διδάκτρων στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του ΕΙΑΣ. 
Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία του ΕΙΑΣ με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα (με επιβάρυνση 2% των 
τραπεζικών εξόδων) είτε με κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του EIAΣ:  
 
ALPHA BANK: 114-00-2786006633                 EΘΝΙΚΗ: 142/48003627       
IBAN: GR8101401490114002786006633              IBAN: GR6501101420000014248003627  
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5032013025-298                          EUROBANK: 0026.0141.47.0200566956      
IBAN: GR6801720320005032013025298              IBAN: GR4002601410000470200566956  
         
 Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να σταλεί είτε ηλεκτρονικά με mail στο eiasinfo@eias.gr είτε με fax στον αριθμό 210 
9219917.  Είναι απαραίτητο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο σας ή την εταιρία σας καθώς και τον τίτλο του σεμιναρίου στην 
κατάθεση.  
 
Επιστροφή διδάκτρων/Πολιτική ακύρωσης: 
Δίδακτρα επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 Εφόσον γίνει γραπτή ενημέρωση στο ΕΙΑΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου. Δίνεται 
επίσης η δυνατότητα να γίνει είτε αντικατάσταση του συμμετέχοντα είτε να μεταφερθεί το ποσό της συμμετοχής σε μελλοντικό 

Σεμινάριο του ΕΙΑΣ.   
 Σε περίπτωση ακύρωσης του Σεμιναρίου από τον διοργανωτή (ΕΙΑΣ). 
Δίδακτρα δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του τις τελευταίες πέντε (5) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου ή εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν προσέλθει στο Σεμινάριο χωρίς 
προειδοποίηση. 
 
 

*   Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία όπου επιθυμείτε να εκδοθεί το σχετικό παραστατικό 
(Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Ατομικά στοιχεία για Φυσικά Πρόσωπα ή της Εταιρίας σας).   

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ή ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                     

ΑΦΜ:          ΔΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                                                                                  ΠΟΛΗ:                                                                   Τ.Κ.: 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                                               FAX:                                              ΕΜAIL: 
 

Το παρόν πρόγραμμα θα το υποβάλλετε στο 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ;    ΝΑΙ               ΟΧΙ   

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: 
  
 

ΕΤΑΙΡΙΑ:_________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________     ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ______________________  

mailto:eiasinfo@eias.gr
mailto:eiasinfo@eias.gr

