
CRI: Βραβεύει, για 12η συνεχή χρονιά, τις πιο υπεύθυνες ελληνικές εταιρείες 
 

  
Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) αναδεικνύει και επιβραβεύει, για 
δωδέκατη συνεχή χρονιά, τις ελληνικές εταιρείες που κάνουν τη διαφορά στο υπεύθυνο επιχειρείν, 
σύμφωνα µε τον Εθνικό ∆είκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index, ενώ για έκτη χρονιά δίνει και τη 
διάκριση CRI Pass. 
 
Η 12η Τελετή Βράβευσης των πιο υπεύθυνων εταιρειών στην Ελλάδα σύμφωνα με το δείκτη CR 
Index & CRI Pass θα πραγματοποιηθεί μέσω ένα on-line event στις 30 Ιουνίου 2020. 
 
Θέλοντας να αναγνωριστεί η ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια  που κατέβαλαν φέτος οι εταιρίες που 
συμμετείχαν στον Δείκτη, η Τελετή Βράβευσης θα γίνει μέσα από μια διαδικτυακή “virtual” 
γιορταστική εκδήλωση.  Για πρώτη φορά οι εταιρίες που έχουν συμμετέχει στον CR Index, τον 
Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης θα μπορούν να μοιραστούν την χαρά της βράβευσης και 
αναγνώρισης των προσπαθειών τους μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες τους. 
Παράλληλα η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και στο ευρύ κοινό. 
 
Tην εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους, εκπρόσωποι από την ελληνική επιχειρηματική 
κοινότητα και εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων. 
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα και Μέγας Χορηγός θα είναι ο Όμιλος ΟΤΕ. Υποστηρικτές είναι το PRC 
Group/TheManagement House, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) και η Palladian. 
 
Έχοντας συμπληρώσει 12 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχει 
υποστηρίξει περισσότερες από 60 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 διαφορετικούς 
κλάδους να συστηματοποιήσουν τον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και να 
ενσωματώσουναποτελεσματικά και μετρήσιμα υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους, μέσα από 
ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους στον τομέα αυτό. Φέτος θα 
βραβευθούν εταιρείες, οι οποίες εκπλήρωσαν επιτυχώς την απαιτητική αξιολόγηση του Δείκτη, η 
οποία βασίζεται στα διεθνή αυστηρά κριτήρια του Business in the Community (BITC) και εξετάζει τη 
συνολική στρατηγική της εταιρείας σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και 
την αγορά. 
 
Ποιες εταιρίες θα προστεθούν φέτος στην οικογένεια CR Index; 
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