
From: Greek Trade Office in Skopje <ecocom-skopje@mfa.gr>  
Sent: Tuesday, September 15, 2020 4:35 PM 
To: Γραφείο ΟΕΥ Σκόπια <ecocom-skopje@mfa.gr> 
Subject: Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης / Corporate Social Responsibility Initiatives 
 

Αξιότιμοι Κύριοι / Κυρίες, 
 

Στο πλαίσιο έκδοσης του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του Γραφείου 
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια, 
σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 
στη Βόρεια Μακεδονία, εγκαινιάζουμε τη συμπερίληψη μιας νέας ενότητας υπό 
τον τίτλο «Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων 
ελληνικών συμφερόντων στη Βόρεια Μακεδονία».  
 

Στόχος είναι η προβολή του κοινωνικού βραχίονα του επιχειρείν και η ανάδειξη 
της επιχειρηματικότητας ως άρτια συνδεδεμένης με το κοινωνικό γίγνεσθαι, που 
δημιουργεί κοινωνική αξία μέσα από την υποστήριξη επίλυσης κοινωνικών 
προβλημάτων, όπως η αντιμετώπιση της φτώχιας, η προστασία του 
περιβάλλοντος, η παροχή υπηρεσιών υγείας ή εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και 
δραστηριότητες προς ευπαθείς ομάδες και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών κλπ.  
 

Υπό το πρίσμα αυτό, το Γραφείο ΟΕΥ προτίθεται όπως ανακοινώνει ή 
ενημερώνει μέσω του τακτικού Οικονομικού Ενημερωτικού Δελτίου που εκδίδει, 
σχετικές δράσεις των εταιρειών, καθώς οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης 
προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική επιχειρηματικότητα. 
 

Ως εκ των άνω, καλωσορίζουμε κάθε σχετική από πλευράς σας ενημέρωση. 
 
 

Με εκτίμηση, 
 

____________ 
 

Dear Sirs / Madams, 
 

In the monthly newsletter of the Office for Economic & Commercial Affairs of 
the Greek Embassy in Skopje, focusing on news of economic, commercial and 
business interest in North Macedonia, we launch a new chapter of information 
under the title "Corporate Social Responsibility Initiatives of companies of 
Greek interest in North Macedonia". 
 

The aim is to promote the social conscience of businesses and point out the 
entrepreneurial contribution towards social development. Entrepreneurship 
can create social value through supporting social problem-solving, by tackling 
poverty, protecting the environment, providing health services or educational 
initiatives and activities for vulnerable groups and improving the quality of life 
of citizens in general, etc. 
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Having said that, the Office for Economic & Commercial Affairs intends to 
inform the public, through its regular Newsletter, about such business activities 
as social responsibility initiatives create value to Greek entrepreneurship.   
 

In this light, we welcome any information with regards to the CSR activities. 
 
 

Kind regrads, 
 

Betty Larda 
First Counsellor 
Economic & Commercial Affairs 
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