
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ



www.eben.gr | Λ.Αφεντούλη 2, 185 36, Πειραιάς | Tηλ: 210-94.31.214, Fax: 210-89.83.157 | email: info@eben.gr

1. ΕΠΙΠΕΔΑ BUSINESS ETHICS EXCELLENCE

RME BRONZE BEE: Χάλκινη μέλισσα

RME SILVER BEE: Ασημένια μέλισσα

RME GOLD BEE: Χρυσή μέλισσα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
• Βαθμολογία 300-399 
• Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις τουλάχιστον από 

3 κριτήρια ενοτήτων του μοντέλου RME ή σε μικρούς 
οργανισμούς (με λιγότερους από 10 απασχολούμενους) να 
υφίσταται η βασική διαχειριστική δομή καθοδηγούμενη 
από τον Εταιρικό Κώδικα. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
• Βαθμολογία 400-499 
• Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις τουλάχιστον 

από 4 κριτήρια ενοτήτων του μοντέλου RME 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
• Βαθμολογία 500-549 βαθμούς 
• Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις τουλάχιστον 

από 5 κριτήρια ενοτήτων του μοντέλου RME 
• Βαθμολογία μεγαλύτερη από 500 βαθμούς
• Πρέπει να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του RME κατά την 

επιτόπια επίσκεψη επικύρωσης

PLATINUM (ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ RME)
O Οργανισμός που υποβάλλει σχετικό αίτημα και διαθέτει 
γενική βαθμολογία μεγαλύτερη των 500 βαθμών, λαμβάνει 
περισσότερους από 600 βαθμούς σε συγκεκριμένο κριτήριο του 
μοντέλου RME όπου παρουσιάζει καινοτομία. 

Οι λογότυποι διάκρισης δύναται να χρησιμοποιηθούν μετά από επιτυχή επικύρωση.
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RME KINISKAS’ WREATH: ΚΟΤΙΝΟΣ ΚΥΝΙΣΚΑΣ*

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
• ΕΠΙΠΕΔΟ GOLD BEE 550 βαθμοί 
• Να έχει λάβει Platinum τουλάχιστον για 1 καινοτομία  

ή ενεργό συμμετοχή στο ACE με 1 κοινωνική δράση 
• HR Analytics Module 600 βαθμοί 
• Security Module 600 βαθμοί 
• Δημοσίευση τουλάχιστον μίας Έκθεσης Βιωσιμότητας (Κοινωνικό Απολογισμό) με 

οποιαδήποτε μεθοδολογία 

* (1) Κυνίσκα: Πριγκίπισσα της Σπάρτης. Το 396 π.Χ., ήταν η 1η γυναίκα που κέρδισε στις 
αρματοδρομίες με 4 άλογα στους Ολυμπιακούς αγώνες.
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RME RHETORIC WREATH: ΚΟΤΙΝΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ*

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
• ΕΠΙΠΕΔΟ GOLD BEE 550 βαθμοί
• Να έχει λάβει Platinum τουλάχιστον για 2 καινοτομίες 

ή ενεργό συμμετοχή στο ACE με 2 τουλάχιστον κοινωνικές δράσεις 
• HR Analytics Module 700 βαθμοί 
• Security Module 700 βαθμοί 
• Δημοσίευση τουλάχιστον δύο Εκθέσεων Βιωσιμότητας (Κοινωνικό Απολογισμό)  

με οποιαδήποτε μεθοδολογία.

(2) Ρητορική: Η δημοκρατία στο χρυσό αιώνα του Περικλέους (461-429 π.Χ.) και η ρητορική 
ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένες. Η δημόσια αγόρευση έγινε άθλημα των αρχαίων Ολυμπιακών 
Αγώνων. Ανάγλυφο νεαρού που τοποθετεί στο κεφάλι ένα κότινο, σύμβολο της Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας όπου οι άνθρωποι δεν θα υποτάσσονται πλέον στους Θεούς, αλλά θα λειτουργούν 
με τη δική τους ελεύθερη βούληση.
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RME OLYMPIC WREATH: ΚΟΤΙΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ*

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
• ΕΠΙΠΕΔΟ GOLD BEE 550 βαθμοί
• Να έχει λάβει Platinum τουλάχιστον για 3 καινοτομίες  

ή ενεργό συμμετοχή στο ACE με 3 τουλάχιστον κοινωνικές δράσεις 
• HR Analytics Module 800 βαθμοί 
• Security Module 800 βαθμοί 
• Δημοσίευση τουλάχιστον τριών Εκθέσεων Βιωσιμότητας (Κοινωνικό Απολογισμό) 

με οποιαδήποτε μεθοδολογία καθώς και να πληροί τις απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων βιωσιμότητας σύμφωνα με το RME (RME Sustain Reporting requirements).

(3) Ολυμπιακοί αγώνες: αρχαία εορτή προς τιμή του Δία μόνο για τους ελεύθερους Έλληνες 
πολίτες ανεξαρτήτως της κοινωνικής τους θέσης όπως ο Ορσίππος ένας στρατηγός με καταγωγή 
από τα Μέγαρα, ο Κόροιβος ο «μάγειρος» από την Ήλιδα , ο Πολύμνηστος ένας ποιμένας, ο 
Ονόματος ο Σμυρναίος , ο πρώτος και 4 φορές ολυμπιονίκης της πυγμαχίας ο Αλέξανδρος Γιος 
του Αμύντα και βασιλέας των Μακεδόνων, ο φιλόσοφος Δημόκριτος, όλοι συμμετείχαν στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έστεφαν μόνο ένα νικητή ανά άθλημα , ο οποίος 
ελάμβανε μόνο ένα στεφάνι ελιάς (κότινο ).
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4. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ANNUAL FEE)

500€ 

500€ 

50€

40€

20€

1.000€

1.500€

2.000€

1.500€

2.000€

2.500€


