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 COSMOS SPORT Α.Ε. 

Ολιστική Προσέγγιση                                                            

Συνέχεια                                                                                  

Καινοτομία                                                                           

Μετρήσιμα Αποτελέσματα                                                   

Δυνατότητα υιοθέτησης από άλλες επιχειρήσεις              

 

Η προσέγγιση της «COSMOS SPORT Α.Ε» απέναντι στην ΕΚΕ είναι ολιστική. Επίσης, η προσπάθεια για εφαρμογή 

υπεύθυνης επιχειρηματικότητας είναι διαρκής και τα αποτελέσματά της είναι μετρήσιμα και προσβάσιμα αποκτώντας, 

έτσι, τη δυνατότητα όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να υιοθετήσουν αντίστοιχες πρακτικές. 

 

Αναλυτική Περιγραφή 
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▪ Aνακύκλωση χαρτιού και χαρτοκιβωτίων συσκευασίας (36 τόνοι ανά έτος). 

▪ Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών (1.200 κιλά ανά έτος) και μπαταριών (120 κιλά ανά έτος). 

▪ Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED. 

▪ Αντικατάσταση κλιματιστικών με συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας τύπου Inventer. 

▪ Χρήση μηχανισμού φωτοκυττάρων στους αποθηκευτικούς χώρους και τα μπάνια. 

▪ Καθαρισμός παραλιών και πάρκων. 
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▪ Συμμετοχή σε προγράμματα voucher του ΟΑΕΔ και σε προγράμματα πρακτικής άσκησης 

εκπαιδευτικών φορέων.(να βγει αυτό) 

▪ Διοργάνωση αθλητικών γεγονότων. 

▪ Στήριξη σε αθλητές και αθλητικούς φορείς. 

▪ Διοργάνωση του «Heraklion Cosmos Sport Run» σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και την 

υποστήριξη της Adidas. Η δράση κατάφερε να συγκεντρώσει και να διαθέσει στην οργάνωση 

«Μαζί νικάμε τον καρκίνο» το ποσό των 6.500€ συνολικά. Τα χρήματα διατέθηκαν στην αγορά 

ειδικού μηχανήματος για καρκινοπαθείς. 

▪ Καθιερωμένη ετήσια συνεργασία με την πολυεθνική εταιρεία TOMS που εφαρμόζει παγκόσμια τη 

δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  “One for One”, προσφέροντας με την πώληση ενός 

ζευγαριού υποδημάτων TOMS, ένα καινούριο ζευγάρι σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η 

επιχείρηση δρα ως βασικός υποστηρικτής της δράσης αυτής, καλύπτοντας στο σύνολό τους τα 

έξοδα που προκύπτουν για τη διανομή των υποδημάτων σε όλους τους νομούς της Κρήτης, 

μοιράζοντας περισσότερα από 1.000 ζευγάρια παπούτσια κάθε χρόνο. 

▪ Δημιουργία και υποστήριξη της ομάδας «Cosmos We Care» η οποία υλοποιεί μεταξύ άλλων, 

δράσεις όπως η προσφορά αίματος,  η διανομή παιχνιδιών σε παιδιά που νοσηλεύονται, η 

δημιουργία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ενός «τοίχου καλοσύνης» κ.α. 
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▪ Κριτήρια επιλογής προσωπικού απαλλαγμένα από στερεότυπα (φύλο, θρησκεία, εθνικότητα). 

▪ Παροχή ίσων ευκαιριών για εξέλιξη ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, εθνικότητας. Ενδεικτικά, το 

54% των στελεχών της εταιρείας σε θέσεις ευθύνης, είναι γυναίκες. 

▪ Σύστημα αμοιβών απαλλαγμένο από στερεότυπα (π.χ. ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών σε όλα 

τα ιεραρχικά επίπεδα).  

▪ Σύγχρονες εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν πλήρως την υγιεινή και ασφάλεια. 

▪ Γυμναστήριο το οποίο είναι στη διάθεση όλων των εργαζομένων της εταιρείας. 

▪ Δράση «Parent’s Day off» στο πλαίσιο της οποίας οι εργαζόμενοι στην εταιρεία γονείς 

παροτρύνονται  ως προς τη λήψη της γονικής άδειας που δικαιούνται προκειμένου να βρεθούν 

κοντά στα παιδιά τους κατά την πρώτη ημέρα της σχολικής περιόδου. 
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 ▪ Μέτρηση ικανοποίησης πελατών. 

▪ Εισαγωγή της υπηρεσία foot scanner – πελματογράφος. 
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Απαιτούμενοι Πόροι 

 

Χρήματα, εργατοώρες. 

Χρονοδιάγραμμα Δράσεων 

 

Οι δράσεις που εφαρμόζει η εταιρεία  είναι συνεχείς. 

Αποτελέσματα 

Σε κάθε δράση που το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμο, το νούμερο έχει αναφερθεί στο πεδίο «περιγραφή της δράσης» 

παραπάνω.ετήσιων κερδών της στην κοινωνία υπό τη μορφή δωρεών, χορηγιών και υποτροφιών. 

Δυνατότητα Υιοθέτησης από άλλες επιχειρήσεις 

 

Από τις δράσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί, έχει αποκτηθεί αρκετή εμπειρία η οποία θα μπορούσε να 

μεταφερθεί και να διαδοθεί. 

Σύντομο Προφίλ της ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΕ 

Δραστηριότητα: Εμπορία αθλητικών ειδών 

Αριθμός εργαζομένων: 309 

Κύκλος εργασιών: 27.067.730 € 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

http://blog.cosmossport.gr/ 

HR@cosmossport.gr  

 

http://blog.cosmossport.gr/
mailto:HR@cosmossport.gr

