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1. ΔΗΑΓΩΓΖ
Σν πιηθό πνπ παξνπζηάδεηαη, απνηειεί επεμεξγαζία πνιιαπιώλ πεγώλ
πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηεο
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο, (οι οποίες αναυέρονται εκτενώς στο κευάλαιο
7 της παρούσας μελέτης), αιιά θαη δηαηππώλεη πξσηόηππεο πξνηάζεηο θαη
ηδέεο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ κηθξνκεζαίνπ έιιελα
επηρεηξεκαηία θαη ζηελ πηνζέηεζε από απηόλ παξόκνησλ θαιώλ πξαθηηθώλ
θαηά ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα.
Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο ζην Διιεληθό Γίθηπν
γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε θαη ηδηαίηεξα ζηνλ Πξόεδξό ηνπ θ.
Νηθόιαν Αλαιπηή, γηα ηα ζηνηρεία πνπ καο παξείρε.
Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, έγηλε από
Παξαηεξεηεξίνπ ΜΜΔ, ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ..

ηε

Γηεύζπλζε

Δζληθνύ

πληάθηεο, ην ζηέιερνο ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ ΜΜΔ,
θ. Μνπιθηώηεο Εσγξάθνο.
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2. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
2.1 Έλλνηα – ηόρνη
Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε (EK), είλαη ε νηθεηνζειήο δέζκεπζε ησλ
επηρεηξήζεσλ, γηα έληαμε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξαθηηθέο, θνηλσληθώλ
θαη πεξηβαιινληηθώλ δξάζεσλ, πνπ είλαη πέξα από όζα επηβάιινληαη από
ηελ λνκνζεζία θαη έρνπλ ζρέζε κε όινπο όζνπο,
άκεζα ή έκκεζα,
επεξεάδνληαη από ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο (stakeholders).
Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ ΔΚΔ, ζε κηα επηρείξεζε,
αθνξά θαη επεξεάδεη :





Σε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο.
Σηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο.
Σελ αμηνπνίεζε ησλ ζεκειησδώλ ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο.
Σελ επίηεπμε πνιιαπιαζηαζηηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ηα εκπιεθόκελα
κέξε.

Οη πξαθηηθέο ΔΚΔ, κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε πνιιώλ ζηόρσλ,
όπσο :











ηελ δηακόξθσζε πην νινθιεξσκέλσλ αγνξώλ εξγαζίαο θαη
πςεινηέξσλ επηπέδσλ θνηλσληθήο έληαμεο.
ηηο επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ
ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ηεο
πξνώζεζεο, ηόζν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο απηώλ, όζν
θαη ηεο
δηαηήξεζεο ηεο απαζρνιεζηκόηεηάο ηνπο.
ηηο βειηηώζεηο ζηελ δεκόζηα πγεία.
ηελ βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο.
ηελ δηακόξθσζε ζεηηθόηεξεο εηθόλαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
επηρεηξεκαηίεο, εληόο ηεο θνηλσλίαο, κε ηηο ρξεκαηηθέο ή άιιεο δσξεέο
ζε είδνο, αιιά θαη κε ηελ Δζεινληηθή δηάζεζε εξγαζηαθνύ ρξόλνπ ηνπ
ηδηνθηήηε / δηεπζπληή ή ησλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο, ζε δξάζεηο κε
θνηλσληθό ραξαθηήξα.
ηνλ κεγαιύηεξν ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ εξγαζίαο,
ηδίσο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο.
ηελ κείσζε ηεο θηώρεηαο θαη ηελ επίηεπμε πξνόδνπ, ζε ζρέζε κε
ηνπο ζηόρνπο ηεο ρηιηεηίαο γηα ηελ αλάπηπμε.
ηελ θαηαπνιέκεζε πξαθηηθώλ δηαθζνξάο θαη δσξνδνθίαο.
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2.2 ύληνκν ηζηνξηθό
ην Λνλδίλν, ηνλ Μάην ηνπ 1995, 200 εθπξόζσπνη κεγάισλ θαη πνιύ
γλσζηώλ εηαηξεηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
πξνζππέγξαςαλ θαη έζεζαλ ζε εθαξκνγή, ηελ «Δπξσπατθή Γηαθήξπμε
ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηνπ Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ».
Απνηέιεζκα ηεο Γηαθήξπμεο απηήο, ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνύ
Γηθηύνπ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ Κνηλσληθή πλνρή (CSR Europe), έλαο
από ηνπο ζηόρνπο ηνπ νπνίνπ, ήηαλ θαη ε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ Δζληθώλ
Γηθηύσλ.
ηηο Βξπμέιιεο, ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 (22 /03), έρνπκε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο
Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, ην πκβνύιην θαη ηελ
Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή – Πξαγκάησζε ηεο Δηαηξηθήο
ζρέζεο γηα ηελ κεγέζπλζε θαη ηελ απαζρόιεζε: λα γίλεη ε Δπξώπε πόινο
αξηζηείαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (βλ. ΜΔΛΔΣΔ ΔΡΔΤΝΔ Κευ. 6).
Σν 2001, ε Δπηηξνπή, δεκνζηεύεη κηα Πξάζηλε Βίβιν, γηα ηελ πξναγσγή ελόο
Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ γηα ηελ ΔΚΔ.
ηελ Ληζζαβόλα, ηνλ Μάξηην ηνπ 2000, ην Δπξσπατθό πκβνύιην, θάλεη
έθθιεζε ζην αίζζεκα ηεο Δηαηξηθήο Δπζύλεο.
ηελ Ν. Τόξθε, ην 2002, ζηελ έδξα ηνπ ΟΖΔ, πξνζππνγξάθεθε, ην
Οηθνπκεληθό ύκθσλν, από 50 από ηηο κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο, δηεζλείο
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, θπβεξλεηηθνύο θνξείο θαη ζεκαληηθέο γηα ηελ
δξάζε ηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν, κε Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο, όπσο ε
Γηεζλήο Ακλεζηία, ην WWF, θ.α.
Σν Οηθνπκεληθό ύκθσλν, απνηειεί κηα εζεινληηθή δέζκεπζε ησλ
επηρεηξήζεσλ, κε κνλαδηθή νπζηαζηηθά ππνρξέσζή ηνπο, ηελ δεκνζίεπζε
πεξηνδηθώλ αλαθνξώλ, ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρώλ ηνπ, ζηελ
ζηξαηεγηθή, ζηηο πνιηηηθέο θαη κέζσ απηώλ, ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο.
Σν 2003, ην Οηθνπκεληθό ύκθσλν ζπκπιεξώζεθε κε ηελ δεθάηε αξρή γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δηαθζνξάο.
Οη δέθα αξρέο ηνπ πκθώλνπ, δελ ζπλεπάγνληαη λέεο δεζκεύζεηο, αιιά
επαλαθέξνπλ ζην πξνζθήλην, ηελ αλαγθαηόηεηα ζεβαζκνύ ζπγθεθξηκέλσλ
δηεζλώλ ζπλζεθώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο Γηεζλνύο πλζήθεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα
δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, ηεο Γήισζεο ηνπ Γηεζλνύο Γξαθείνπ Δξγαζίαο
πεξί Βαζηθώλ Αξρώλ θαη Γηθαησκάησλ ζηελ Δξγαζία, ηεο Αξρήο 15 γηα ηνλ
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ζεβαζκό ζην Πεξηβάιινλ, ηεο πλζήθεο ηνπ Ρίν θαη ηεο πλζήθεο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλώλ, θαηά ηεο δηαθζνξάο.
ηελ Διιάδα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1999, 13 κεγάιεο επηρεηξήζεηο, καδί κε 3
από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζπιινγηθνύο επηρεηξεκαηηθνύο θνξείο, θαηέιεμαλ
ζηελ ππνγξαθή δηαθήξπμεο, γηα ηελ ίδξπζε ηνπ « Διιεληθνύ Γηθηύνπ γηα
ηελ Κνηλσληθή πλνρή ».
Σν ζρεηηθό θαηαζηαηηθό ηεο αζηηθήο – κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο,
θαηαηέζεθε ζην Πξσηνδηθείν Αζελώλ, ηελ 15ε Ηνπλίνπ 2000 θαη έθηνηε
ηξνπνπνηήζεθε 2 θνξέο. Με ηελ ηξνπνπνίεζε, άιιαμε θαη ε νλνκαζία ηνπ
Γηθηύνπ, ζε « Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε ».
Απνζηνιή ηνπ Γηθηύνπ, είλαη ε πξνώζεζε ηεο έλλνηαο ηεο Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζύλεο θαη ε πξνβνιή ηεο, ηόζν πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθό
θόζκν, όζν θαη πξνο ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ, κε απώηεξν ζηόρν ηελ
ηζόξξνπε επίηεπμε θεξδνθνξίαο θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο.
Σνλ Μάην ηνπ 2005, έγηλε ε επίζεκε εθδήισζε έλαξμεο εξγαζηώλ ηνπ «
Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο – EBEN GR », κε όξακα ηελ
δηάδνζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ελόο λένπ ηξόπνπ δηνίθεζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηηο
αμίεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο.
Σν Ηλζηηηνύην, πξνζπαζεί λα εληζρύζεη ηελ δηάδνζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο
Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο θαη ηελ γλώζε ζε ζέκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο
Δπζύλεο θαη Γηαθπβέξλεζεο ζηελ ρώξα καο, κεηαμύ άιισλ , κε ηελ
Γηακόξθσζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ ζα νξίδεη ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Ζζηθή.
Σν 2005, ν ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληώλ (ΔΒ), πηνζέηεζε ηελ
« Υάξηα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεώζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ », πνπ
απνηειεί έλα θείκελν αξρώλ θαη αμηώλ, κε ην νπνίν νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
δειώλνπλ ηελ απηνδέζκεπζή ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα « ηηκήζνπλ » ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο, δηεθδηθώληαο παξάιιεια ηα δηθαηώκαηά ηνπο.
Γηα ηελ πξνώζεζε ίζσλ επθαηξηώλ ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο, ζηηο
επηρεηξήζεηο, ππεγξάθε Πξσηόθνιιν πλεξγαζίαο κεηαμύ αθ’ ελόο ηνπ ΔΒ
ηεο ΓΔΒΒΔ, ηεο ΔΔΔ, ηνπ ΔΒΔΑ, ηνπ « Διιεληθνύ Γηθηύνπ γηα ηελ Δηαηξηθή
Κνηλσληθή Δπζύλε » θαη αθ’ εηέξνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζόηεηαο.
Σνλ Μάην ηνπ 2007, ην Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε,
ππό ηελ αηγίδα ηνπ CRS Europe, νξγάλσζε ζην Πνιηηηζηηθό θαη πλεδξηαθό
Κέληξν ΓΑΗ έλα θαηλνηόκν ζπλέδξην θαη κηα πξσηόηππε έθζεζε θαιώλ
πξαθηηθώλ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (ΔΚΔ), πνπ εθαξκόδνπλ
θάπνηεο επηρεηξήζεηο, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηνπο επζύλεο ζηα ζεκαηηθά
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πεδία ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ηεο αγνξάο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
θνηλσλίαο.
Σν δηάζηεκα από ηνλ Γεθέκβξην 2007 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008,
δηεμήρζε έξεπλα γηα ηελ «Τπεύζπλε Καηαλάισζε θαη ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή
Δπζύλε 2007», ζε δείγκα 1.001 πνιηηώλ. Σν ηερληθό κέξνο ηεο έξεπλαο
αλέιαβε ε MRB HELLAS (βλ. ΜΔΛΔΣΔ/ΔΡΔΤΝΔ σημείο Νο 2).
Ζ πην πάλσ έξεπλα, πνπ ζρεδηάζζεθε θαη πινπνηήζεθε γηα 4ε θνξά, από ην
Ηλζηηηνύην Δπηθνηλσλίαο, κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Πάληεηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 32 ρώξεο, από
κεγάινπο θνξείο επηθνηλσλίαο θαη έξεπλαο αγνξάο, ζε θάζε ρώξα, κε ηελ
άδεηα ηεο θαλαδηθήο εηαηξείαο δεκνζθνπήζεσλ GlobeScan Inc., ε νπνία
εηδηθεύεηαη ζε ζέκαηα δηεξεύλεζεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο, ζε
παγθόζκην επίπεδν.
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2.3 Μνξθέο έθθξαζεο ηεο ΔΚΔ
Ζ ΔΚΔ, έρεη ηηο αθόινπζεο δύν δηαζηάζεηο: ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή.
α) Ζ εζσηεξηθή δηάζηαζε, αθνξά πξαθηηθέο γηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό
κηαο επηρείξεζεο, θαζώο θαη πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζηελ παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία.
α.1. Οη πξαθηηθέο ΔΚΔ γηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό, ην πνιπηηκόηεξν
θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, ζηνρεύνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζέιθπζεο
θαη ζπγθξάηεζεο εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ, κε δξάζεηο όπσο :
 Γηα βίνπ κάζεζε, κέζσ πξνγξακκάησλ αλίρλεπζεο ησλ
αλαγθώλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζήο ηνπο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απαζρνιεζηκόηεηά
ηνπο
 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία δηνίθεζεο – εξγαδνκέλσλ
 Ηζόηεηα, δειαδή ίζεο επθαηξίεο θαη αμηνπνίεζε ηεο
πνιπκνξθίαο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
 Δθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξνρώλ θαη
ακνηβώλ
 Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνλ
εξγαζηαθό ρώξν
 Άιιεο δξάζεηο (εζσηεξηθή επηθνηλσλία, εξγαζηαθό πεξηβάιινλ
θιπ)
 Διεπζεξία ηνπ « ζπλεηαηξίδεζζαη »
α.2. Οη πξαθηηθέο ΔΚΔ, ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ, ζηνρεύνπλ
ζηελ εμηζνξξόπεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο
νινθιήξσζεο, κε ηελ ηαπηόρξνλε δηαηήξεζε ελόο πγηνύο πεξηβάιινληνο
γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο.
Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα, πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο θαη ησλ
αξρώλ θνηλσληθήο επζύλεο, ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, απνηεινύλ :






Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο
ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
Ζ νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θπζηθώλ
πόξσλ.
Ζ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αλαθύθισζεο.
Ζ θαζηέξσζε πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ηεο ξύπαλζεο.
Πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνύ.
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Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, είλαη πνιιαπιά θαη
ζε απηά πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ: ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο ( ΔΜΑS , ISO14001 ), εξγαιεία νηθνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ,
ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο θαζαξόηεξεο παξαγσγήο.
Άζρεηα κε ηηο πην πάλσ πξαθηηθέο, ππάξρεη αλάγθε ώζηε νη
επηρεηξήζεηο λα πξσηνπνξήζνπλ, δεκηνπξγώληαο λέα πξντόληα θαη
ζπζηήκαηα παξαγσγήο, πνπ ζα κεηώζνπλ ηελ παγθόζκηα ζεξκνθξαζία
θαη ζα καο βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπκε ηηο επηπηώζεηο ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Οη επηρεηξήζεηο απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ελεξγεηαθνύ
απνηππώκαηνο ηεο ρώξαο. Απνηεινύλ όκσο θαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη γη’ απηό ην ιόγν θαινύληαη λα απνηειέζνπλ θαη ζαλ
έλα θνκκάηη ηεο ιύζεο. Αλ ν επηρεηξεκαηηθόο θόζκνο, ιεηηνπξγήζεη
«πξάζηλα», πέξαλ ηνπ όηη ζπκβάιιεη ζην πξνθαλέο, δειαδή ζηελ
επίιπζε ελόο ηεξάζηηνπ δεηήκαηνο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη νθέιε
γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε.
β. Ζ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο ΔΚΔ, επεθηείλεηαη εθηόο ηεο επηρείξεζεο, ζε
όινπο όζνπο, άκεζα ή έκκεζα, επεξεάδνληαη από ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο.







Σνπο εξγαδόκελνπο, γηαηί δηαζθαιίδεη έλα εξγαζηαθό πεξηβάιινλ
δεκηνπξγηθό θαη αληαπνδνηηθό.
Σνπο θαηαλαισηέο, νη νπνίνη όιν θαη πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνληαη γηα
ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά « δηαπηζηεπηήξηα », ησλ πξντόλησλ
θαη ππεξεζηώλ πνπ αγνξάδνπλ.
Σηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο ζέινπλ λα γλσξίδνπλ όηη
ζπλππάξρνπλ κε επηρεηξήζεηο θαη κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο θαη
πξνβιεκαηηζκνύο.
Σνπο επελδπηέο, νη νπνίνη πηζηεύνπλ όηη ε ππεύζπλε επηρεηξεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά, ζηεξίδεη ηηο επηρεηξήζεηο καθξνπξόζεζκα θαη ρξεηάδεηαη
ελζάξξπλζε.
Όινπο ηνπο αλζξώπνπο, όπνπ θαη αλ δνπλ, νη νπνίνη πξνζδνθνύλ
από ηηο εηαηξείεο λα ζπκπεξηθέξνληαη ζύκθσλα κε ηηο επξσπατθέο
αμίεο θαη αξρέο.
Σέινο, ελδηαθέξεη ηα παηδηά καο θαη ηηο κειινληηθέο γελεέο νη νπνίεο
απαηηνύλ λα δήζνπλ ζε έλαλ θόζκν πνπ ζέβεηαη ηνπο αλζξώπνπο θαη
ηελ θύζε.

-9ΣΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΠΑ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 20%

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε
Δθπόλεζε-Δπηκέιεηα: Ε. Μνπιθηώηεο,
ηέιερνο Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο
ΜΜΔ/ ΔΟΜΜΔΥ

2.4 Δθαξκνγή ηεο ΔΚΔ ζηηο ΜΜΔ
Ζ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο, απνθηά δηαξθώο κεγαιύηεξε
ζεκαζία ζε παγθόζκην επίπεδν θαη εληόο ηεο Δ.Δ. θαη απνηειεί κέξνο ηεο
ζπδήηεζεο γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ αεηθνξία.
Ζ ζεκαζία ηεο ΔΚΔ γηα ηηο ΜΜΔ, πνπ παξαδνζηαθά βξίζθνληαη πην θνληά
ζηνλ πνιίηε - θαηαλαισηή, είλαη δηηηή. Αθνξά, ηόζν ζηελ απζύπαξθηε απηόλνκε ιεηηνπξγία θαη ζπλεηζθνξά ηνπο ζην θνηλσληθό θαη θπζηθό
πεξηβάιινλ όπνπ ιεηηνπξγνύλ, όζν θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηηο κεγαιύηεξεο
επηρεηξήζεηο, κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδνληαη.
Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηηηήο ζεκαζίαο, είλαη όηη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη
ΜΜΔ, θαινύληαη από ηηο κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο λα ηεξνύλ αξρέο Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζύλεο». Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θάπνηεο ΜΜΔ, ζα
εθάξκνδαλ δξάζεηο ΔΚΔ αλ ηνπο είρε δεηεζεί από κεγάιεο επηρεηξήζεηο –
πειάηεο ηνπο (έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε πξσηνβνπιία ηνπ
Διιεληθνύ Γηθηύνπ γηα ηελ ΔΚΔ, ηνπ 2006).
ην πιαίζην ηεο δηαβνύιεπζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε όια ηα
ελδηαθεξόκελα κέξε, ην ζέκα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο,
δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζε ζρέζε κε ηηο
κεγάιεο θαη ηηο πνιπεζληθέο. Σνύην νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν, ζην γεγνλόο
όηη νη ΜΜΔ, αληηπξνζσπεύνπλ έλα επξύηαην θαη εμαηξεηηθά εηεξόθιηην θάζκα
δξαζηεξηνηήησλ,
πνπ θαιύπηνπλ όινπο αλεμαηξέησο ηνπο ηνκείο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, κε ηεξάζηηα πνηθηιία θιάδσλ θαη πνιπκνξθία δνκώλ,
ραξαθηεξηζηηθώλ θαη δπλαηόηεηαο επίδξαζεο, έκκεζεο ή άκεζεο, ζην
θνηλσληθό
πεξηβάιινλ
ηνπ
ζηελόηεξνπ
γεσγξαθηθνύ
ρώξνπ
δξαζηεξηνπνίεζεο θαη παξνπζίαο ηνπο. Απηή αθξηβώο ε πνηθηινκνξθία,
θαζηζηά δύζθνιε ηελ νκαδνπνίεζε, γηα κηα πξνζεθηηθή θαη ζε βάζνο κειέηε
ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ΜΜΔ ζε ζέκαηα ΔΚΔ, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ έρεη
θαζηεξσζεί λα γίλεηαη, γηα ηηο κεγαιύηεξεο.
ήκεξα, όιν θαη πεξηζζόηεξν γίλεηαη ζπλείδεζε, όηη δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη
κεγάιε ε επηρείξεζε, γηα λα έρεη αλαπηπγκέλεο δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο
επζύλεο. Αθόκα θαη κηα πνιύ κηθξή εηαηξεία, κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη
θνηλσληθά επαίζζεηε. Με εζεινληηθέο, κηθξέο αιιά ζπλεπείο θαη ηαθηηθέο
δξάζεηο, κπνξνύκε όινη καο λα εμαζθαιίζνπκε πξόνδν θαη επεκεξία,
δείρλνληαο παξάιιεια, ζεβαζκό ζηνπο θπζηθνύο πόξνπο ηνπ πιαλήηε, ζηελ
θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ γύξσ καο.
Όηαλ θαλείο επαηζζεηνπνηεζεί, ηόηε ζα βξεη πάξα πνιινύο ηξόπνπο, όρη
απιά λα πξνζθέξεη ν ίδηνο, αιιά λα κάζεη θαη πάξα πνιινύο άιινπο γύξσ
ηνπ λα ηνλ αθνινπζήζνπλ, πηνζεηώληαο άξηζηεο πξαθηηθέο (best practices),
πνπ έπαςαλ πξν πνιινύ λα είλαη πξνλόκην ησλ κεγάισλ ή ησλ πνιπεζληθώλ
εηαηξεηώλ.
-10ΣΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΠΑ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 20%

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε
Δθπόλεζε-Δπηκέιεηα: Ε. Μνπιθηώηεο,
ηέιερνο Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο
ΜΜΔ/ ΔΟΜΜΔΥ

Ζ βειηίσζε, ηόζν ηεο εηαηξηθήο εηθόλαο θαη θήκεο, όζν θαη ηνπ εξγαζηαθνύ
θιίκαηνο ζηελ επηρείξεζε, απνηεινύλ ηα ζεκαληηθόηεξα νθέιε πνπ
πξνζδνθνύλ νη ΜΜΔ, από ηελ εθαξκνγή πξαθηηθώλ ΔΚΔ (έξεπλα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ).
Όζνλ αθνξά ηνλ βαζκό πηνζέηεζεο πξαθηηθώλ ΔΚΔ από ηηο ΜΜΔ, ζηελ
Διιάδα, νη ίδηεο νη ΜΜΔ, αλαγλσξίδνπλ πσο ν ζπλνιηθόο βαζκόο πηνζέηεζεο
θαιώλ πξαθηηθώλ είλαη ρακειόο, πιελ όκσο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα
θαη δεηνύλ πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε θαη παξαδείγκαηα από άιιεο νκνεηδείο
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί, κε ζρεηηθέο δξάζεηο
(δηεμαρζείζα έξεπλα από ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, κε πξσηνβνπιία ηνπ
Διιεληθνύ Γηθηύνπ γηα ηελ ΔΚΔ, ην 2006).
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3. ΦΟΡΔΗ & ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΖ ΔΚΔ
Οη εηαηξείεο, ελζσκαηώλνπλ,
ζε εζεινληηθή βάζε, θνηλσληθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηηο
επαθέο ηνπο κε άιιεο εηαηξείεο, ζπλεξγάηεο, ην Γεκόζην ή ηνπο θαηαλαισηέο.
Οη πξαθηηθέο γηα λα επηηεπρζεί θαη ελζαξξπλζεί θαιύηεξε ηζνξξνπία αλάκεζα
ζηελ εξγαζία θαη ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν, ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ επεξγεηηθέο
επηπηώζεηο ζην θέξδνο,
κέζσ ηεο απμεκέλεο παξαγσγηθόηεηαο, ηνπ
ρακειόηεξνπ ξπζκνύ ελαιιαγήο ηνπ πξνζσπηθνύ,
ηεο κεγαιύηεξεο
απνδνρήο ησλ αιιαγώλ θαη κηαο πην αμηόπηζηεο παξαγσγήο.
πρλά είλαη πξνο όθεινο ησλ εηαηξεηώλ, λα θάλνπλ πεξηζζόηεξα από όζα
απαηηνύληαη λνκίκσο, ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ηνπο κε ηνπο θύξηνπο εηαίξνπο
ηνπο. Ο ζεβαζκόο θαη ε θαιή θήκε ηνπ εξγνδόηε, απνηεινύλ πςειήο αμίαο
εκπνξεύζηκα πξντόληα.
Οξηζκέλνη από ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ
πξνώζεζε ηεο ΔΚΔ , είλαη:






ην επξσπατθό Γίθηπν γηα ηελ ΔΚΔ, ηνπ νπνίνπ κέινο, είλαη θαη ην
Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ ΔΚΔ,
ε ιίζηα ειέγρνπ Contex πνπ παξέρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ
επζύλε ησλ επηρεηξήζεσλ,
ην Global Reporting Initiative, πνπ είλαη ν νξγαληζκόο πνπ ζέζπηζε
ηα δηεζλή πξόηππα αεηθνξίαο θαη ε δξαζηεξηόηεηά ηνπ έρεη λα θάλεη κε
ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη
θνηλσληθέο επηδόζεηο.
ην EFQM Framework for CSR, πνπ παξέρεη ζε κηα επηρείξεζε ηηο
νδεγίεο, γηα ην πώο λα πξνζδηνξίζεη θαη λα βειηηώζεη ηηο θνηλσληθέο,
πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο, πηνζεηώληαο θαιέο
πξαθηηθέο, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, θαη ηεο θαζεκεξηλήο
δηαρείξηζεο.

3.1 Διιεληθνί Φνξείο ΔΚΔ
α. Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε
ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Αθαδεκίαο 61, 4νο όξνθνο, γξαθείν 25, 106 79,
Σει.: 210 / 338.74.22, fax: 210 / 338.74.24,
E – mail : diktio@csrhellas.gr
ΗΓΡΤΣΗΚΑ ΜΔΛΖ : ΔΒ, κε ζπκκεηνρή ζην Γ..
ΠΡΟΔΓΡΟ : Ν. ΑΝΑΛΤΣΖ (Δθπξόζσπνο ηεο Α.Δ. ΣΗΣΑΝ).
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ : ΡΔΝΑ ΚΟΤΜΑΝΣΟΤ ( Δθπξόζσπνο ηεο S & B
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Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. – Γηεπζύληξηα εηαηξηθήο επηθνηλσλίαο ΣΗΣΑΝ
Α.Δ. ).
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ : ΜΑΡΗΑ ΑΛΔΞΗΟΤ (Δθπξόζσπνο ηεο
ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΑΔ ).
ΣΑΜΗΑ : ΡΔΝΑ ΜΠΑΡΓΑΝΖ (Δθπξόζσπνο ηνπ ΔΒ).
ΜΔΛΖ : ΓΖΜΖΣΡΖ ΓΑΝΖΛΑΣΟ ( Δθπξόζσπνο ΔΒΔΑ )
ΥΡΤΟΤΛΑ ΔΞΑΡΥΟΤ ( Δθπξόζσπνο ηεο Δπηθνηλσλία ΑΔ)
ΑΡΑΝΣΖ ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ ( Δθπξόζσπνο ηεο ΒΡ Hellas
A.E )
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ : ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΤΠΟΤ : ΜΗΝΑ ΜΠΑΓΗΧΣΑ ( 6944 / 42.82.99 ).
PROGECT MANAGER : ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ
Σν Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε, απνηειεί ηνλ
εθπξόζσπν ζηελ Διιάδα ηνπ Παλεπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δπηρεηξήζεσλ γηα
ηελ Κνηλσληθή πλνρή (CSR Europe). Δίλαη έλα Με Κεξδνζθνπηθό
σκαηείν, πνπ ηδξύζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2000, από νκάδα εγεηηθώλ
επηρεηξεκαηηθώλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ, κε ζηόρν ηελ δηάδνζε ησλ αμηώλ
ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (ΔΚΔ) θαη ηελ πξνβνιή ηεο, ηόζν ζηνλ
επηρεηξεκαηηθό θόζκν, όζν θαη ζην θνηλσληθό ζύλνιν.
θνπόο ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ, είλαη ε πξνώζεζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο
επαηζζεζίαο θαη επζύλεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ε πξναγσγή ηεο ηδέαο
ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ ρώξα καο, κέζα από ηελ αλάδεημε θαη
αμηνπνίεζε θαιώλ πξαθηηθώλ (Best Practices).
Μέιε ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ, είλαη πεξηζζόηεξεο από 60 επηρεηξήζεηο, όιεο
επαηζζεηνπνηεκέλεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ,
νη νπνίεο έρνπλ εληάμεη ζηηο πξαθηηθέο ηνπο, πξνγξάκκαηα πνπ :






πκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη βηώζηκε αλάπηπμε ησλ θνηλνηήησλ
όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη.
Διαρηζηνπνηνύλ ηηο επηπηώζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ νη
δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο θπζηθνύο πόξνπο.
Γηακνξθώλνπλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, πγηεηλέο θαη αζθαιείο ζπλζήθεο
εξγαζίαο.
Γίλνπλ ίζεο επθαηξίεο απαζρόιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο.
Παξέρνπλ ζηνπο κεηόρνπο ηνπο, κέζσ ηεο νξζήο θνηλσληθήο θαη
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε.

Σα νθέιε πνπ κπνξνύλ λα απνθνκίζνπλ νη επηρεηξήζεηο από ηελ έληαμή ηνπο
ζην Γίθηπν, είλαη πνιιαπιά :
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Πιεξνθόξεζε : Σν Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή
Δπζύλε, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, ηνπ ειεθηξνληθνύ newsletter θαη ηεο
δηνξγάλσζεο εηδηθώλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεδξίσλ, ελεκεξώλεη ηα κέιε
ηνπ γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ρώξν ηεο θνηλσληθήο επζύλεο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ζε ηνπηθό . επξσπατθό θαη παγθόζκην επίπεδν.
πκβνπιέο θαη Καηάξηηζε : Σν Γίθηπν, θαηαξηίδεη ηα κέιε ηνπ,
επηρεηξεί ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε δξάζεσλ ΔΚΔ θαη « νηθνδνκεί »
ηθαλόηεηεο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ.
πκκεηνρή ζηνλ Γηάινγν γηα ηελ ΔΚΔ : Δλεξγνπνηεί ηνλ επξύηεξν
δηάινγν πεξί ζεκάησλ ΔΚΔ, κεηαμύ επηρεηξήζεσλ, επηρεηξεκαηηθώλ
θνξέσλ, δηακνξθσηώλ γλώκεο, θνηλσληθώλ εηαίξσλ, αθαδεκατθώλ
θ.α..
Αλάπηπμε Καιώλ Πξαθηηθώλ : Γίλεη ζηα κέιε ηνπ, ηελ δπλαηόηεηα
λα αληαιιάζζνπλ θαη λα δηαδίδνπλ θαιέο πξαθηηθέο δξάζεσλ ΔΚΔ.
Αλάπηπμε Δμεηδηθεπκέλσλ Δξγαιείσλ : Υάξε ζηελ δηαξθή
ελεκέξσζε θαη ζηηο επαθέο, κε ζπλαθείο παλεπξσπατθνύο θνξείο, ην
Διιεληθό Γίθηπν, πξνζθέξεη εξγαιεία γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε, ηελ
ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε θαη ηνλ θνηλσληθό απνινγηζκό δξάζεσλ ΔΚΔ.
Γπλαηόηεηεο Πξνβνιήο ζε όια ηα Δπηθνηλσληαθά Μέζα :
Δπηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πξνβνιή ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ πνπ
αλαιακβάλνπλ ηα κέιε ηνπ Γηθηύνπ.
ηνπο δύν λένπο θαηαιόγνπο θαιώλ πξαθηηθώλ ΔΚΔ, πνπ εμέδσζε ην
Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ ΔΚΔ, πεξηιακβάλεηαη πνηθηιία θαιώλ
πξαθηηθώλ πνπ μεθεύγνπλ από ηηο απιέο ρνξεγηθέο δξάζεηο θαη
δείρλνπλ ην θνηλσληθό πξόζσπν ησλ εηαηξεηώλ κέζα από ηελ
νξγαλσηηθή ηνπο δνκή. Οη δύν απηνί λένη θαηάινγνη θαιώλ πξαθηηθώλ
ΔΚΔ: «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε – Καιέο Πξαθηηθέο + Γξάζεηο» θαη
«Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε – Καιέο πξαθηηθέο κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ», απνηεινύλ νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε
πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόδνπλ νηθεηνζειώο, εηαηξείεο κέιε ηνπ Γηθηύνπ.
ηελ πξνβνιή πεξηιακβάλνληαη θαη εηδηθέο εθδειώζεηο.

β. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληώλ (ΔΒ)
Σνκέαο Γξαζηεξηόηεηαο :
Γηεύζπλζε :
Έηνο ίδξπζεο :
Αξηζκόο Δξγαδνκέλσλ :
Κύθινο Δξγαζηώλ :
Σειέθσλν :
Τπεύζπλνο:
E – mail :
Ηζηνζειίδα :

σκαηείν
1907
49
211 / 50 . 06 . 000 , 32 . 22 . 929

www.sev.gr
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Ηδξπηηθό κέινο ηνπ «Διιεληθνύ Γηθηύνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή
Δπζύλε».
πκκεηέρεη ζην Γ.. ηνπ Γηθηύνπ.
Δίρε ελεξγό ζπκκεηνρή ζηελ έθδνζε ηνπ πξώηνπ θαηαιόγνπ Καιώλ
Πξαθηηθώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κειώλ ηνπ.
ε Δπξσπατθό επίπεδν , ν ΔΒ,
 ζπκκεηέρεη ζηελ αξκόδηα γηα ζέκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο
επζύλεο Οκάδα Δξγαζίαο ηεο UNICE ( Έλσζεο Δπξσπατθώλ
Βηνκεραληθώλ θαη Δξγνδνηηθώλ πλδέζκσλ ).
 ζπκκεηέρεη ζηελ πκκαρία γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε
κεηαμύ Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη UNICE.
 ζπκκεηέρεη ζηελ Δπξσπατθή Γηάζθεςε γηα ηελ Δηαηξηθή
Κνηλσληθή Δπζύλε θαη ηνλ νηθνλνκηθό ηνκέα.
γ. Διιεληθό Ηλζηηηνύην Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο (EBEN GR)
Πξόεδξνο : Αλη. Γθνξδήο
Σν EBEN GR, εθπξνζσπεί ην European Business Ethics Network θαη είλαη
έλαο κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο, ν νπνίνο ηδξύζεθε ζηελ Διιάδα,
ζρεηηθά πξόζθαηα, ην 2005.
Γεκηνπξγήζεθε ηελ πεξίνδν ηεο παγθόζκηαο θνηλσληθήο αλάπηπμεο (εηδηθά
ιόγσ ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ), θαη ήηαλ από ηηο ιίγεο θσλέο πνπ
κηινύζαλ γηα ηελ ζεκαζία ηεο ύπαξμεο ηζρπξώλ δνκώλ εηαηξηθήο εζηθήο,
δηαθπβέξλεζεο θαη ππεπζπλόηεηαο, ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο
κεγέζνπο θαη δξαζηεξηόηεηαο.
« Σν EBEN GR, είλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δπηρεηξεκαηηθήο
Ζζηθήο, πνπ απαξηζκεί ήδε 43 ρώξεο. Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ηνπ κε
θεξδνζθνπηθνύ απηνύ νξγαληζκνύ, EBEN Διιάδαο, είλαη λα πξνσζήζεη ηελ
εηαηξηθή εζηθή ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο ζύγρξνλεο δσήο, κέζσ ηεο ζπλερνύο
εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο παξνπζίαζεο κνληέξλσλ κεζόδσλ
αλάπηπμεο πνπ σθεινύλ όρη κόλνλ ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηελ θνηλσλία,
θαζώο θαη λα εληζρύζεη ηελ θαιιηέξγεηα εηαηξηθήο θνπιηνύξαο, πνπ ζα
δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα όισλ ησλ stakeholders. Πξόζθαηα νινθιεξώζεθε
ε ζύλαςε ζπλερνύο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔΓΔ ».
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δ. Quality Net Foundation
Σνκέαο Γξαζηεξηόηεηαο :

Με θεξδνζθνπηθόο Οξγαληζκόο

Γηεύζπλζε :
Έηνο ίδξπζεο :
Αξηζκόο Δξγαδνκέλσλ :
Κύθινο Δξγαζηώλ :
Σειέθσλν :
Τπεύζπλνο,
Πξόεδξνο
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:
E – mail :

2004
1
€ 100.000
210 / 68 . 92 . 594
Υξπζνύια Έμαξρνπ

Ηζηνζειίδα :

www.qualitynet.gr

PROJECT : Πιαίζην Αξρώλ Κνηλσληθήο Τπεπζπλόηεηαο
Σν Quality Net Foundation, είλαη έλαο Με θεξδνζθνπηθόο Οξγαληζκόο, πνπ
πξνσζεί ηελ Κνηλσληθή Τπεπζπλόηεηα θαη έρεη δεκηνπξγήζεη ην εζληθήο
εκβέιεηαο πξόγξακκα « Δίλαη Δπζύλε Όισλ καο », ζην νπνίν εληάζζνληαη
θνηλσληθέο δξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζε εζληθνύο ζηόρνπο, γηα ηελ επίιπζε
ζνβαξώλ θνηλσληθώλ δεηεκάησλ. Οη δξάζεηο απηέο, έρνπλ κεηξήζηκα
απνηειέζκαηα, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Global
Reporting Initiative ( GRI ) ηνπ Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ.
Σα ζνβαξά θνηλσληθά δεηήκαηα, κπνξνύλ, ζύκθσλα κε ηελ θ. Έμαξρνπ, λα
επηιπζνύλ κε ηελ ζπκβνιή ησλ ζπκκαρηώλ κεηαμύ ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ
ηνκέα.
ηηο κέξεο καο, πνπ θαινύκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε πνιπζύλζεηα
πξνβιήκαηα, όπσο απηά ηεο θηώρεηαο, ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο,
ηεο αλεξγίαο, ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζνπκε πνιπεπίπεδεο ζηξαηεγηθέο γηα
ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. «Έρεη απνδεηρζεί όηη ν θξαηηθόο κεραληζκόο, δελ
επαξθεί γηα ηελ άκεζε αληηκεηώπηζε κεγάισλ δεηεκάησλ. Υξεηάδεηαη ε
ζπλεηζθνξά, όρη κόλνλ ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, ε νπνία κπνξεί λα
ζπκβάιιεη άκεζα ζηελ ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθώλ ζηόρσλ, πνπ έρνπλ
πξνδηαγξαθεί από ηνπο επίζεκνπο ζεζκηθνύο θνξείο, αιιά θαη θνξέσλ κε
εμεηδηθεπκέλε γλώζε γηα ηελ ζσζηή αληηκεηώπηζε ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο
αλάγθεο. Έλαο ηέηνηνο νξγαληζκόο, είλαη ην Quality Net Foundation, ην νπνίν
κπνξεί λα παίμεη έλαλ ξόιν δηακεζνιαβεηή , θαζώο θαη παξαηεξεηή, γηα ηελ
ζσζηή πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη γηα ηελ ηειηθή αμηνιόγεζή ηνπο».
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Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ππεπζπλόηεηαο, είλαη ε
δηαθάλεηα.
Σα εηαηξηθά ζθάλδαια ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, έρνπλ
ππνγξακκίζεη ηελ αλάγθε γηα ηελ ύπαξμε δηαθάλεηαο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ
κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζέινπλ λα ζεσξνύληαη « θνηλσληθά ππεύζπλεο ».
Μεηά όκσο ηηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε δηεζλέο επίπεδν, έρεη θαλεί,
όηη δελ ρξεηάδεηαη κόλν ε δηαθάλεηα ζηελ δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη
έλα θαλνληζηηθό πιαίζην πνιύ ζπγθεθξηκέλν, κε ειεγθηηθνύο κεραληζκνύο,
πνπ λα ηεξνύληαη από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, ηόζν ζηα
εζσηεξηθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο, όζν θαη ζηνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ ηεο
αγνξάο.
Ζ ηειεπηαία θξίζε ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα, απέδεημε όηη,
ελώ
ππάξρνπλ ειεγθηηθνί κεραληζκνί θαη νη απηνδεζκεύζεηο ησλ ίδησλ ησλ
εηαηξεηώλ, ηίπνηε από απηά δελ ιεηηνπξγνύζε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη
νξαηόο ν θίλδπλνο, έλλνηεο όπσο ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε θαη ε
δηαθάλεηα, λα θαηαιήμνπλ λα είλαη ζεσξεηηθά ζρήκαηα, ρσξίο θακηά νπζία γηα
ηελ θνηλσλία, εάλ δελ αιιάμεη θάηη άκεζα. Ήδε, βιέπνπκε, όηη κε αθνξκή
ηελ δηεζλή θξίζε ζηηο αγνξέο, ε θνηλσλία έρεη ράζεη ηελ πίζηε ηεο ζηηο κεγάιεο
επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, ζεσξώληαο όηη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ επξύηεξνπ
επηρεηξεκαηηθνύ ηνκέα, δελ ζπλάδεη κε ηηο αξρέο, αμίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ.
Κάηη πνπ είλαη άδηθν, γηα όιν ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν, δεδνκέλνπ όηη
ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο ζε ηνπηθό θαη παγθόζκην επίπεδν, πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζ’ απηέο ηηο πξνζδνθίεο.
ε. Great Place to Work Institute
Γεληθόο Γηεπζπληήο : Γεκήηξεο Γθαλνύδεο
ην Great Place to Work Institute, εξεπλώληαη θαη κειεηώληαη νη παξάγνληεο
πνπ ζπληεινύλ ζηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο,
κεηαμύ
εξγαδνκέλσλ θαη δηνίθεζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία , πνπ γηα
λα ρηηζζεί, κεηαμύ άιισλ, ρξεηάδεηαη :





εηιηθξίλεηα ζηελ επηθνηλσλία,
ζεβαζκό ζηνλ εξγαδόκελν,
αίζζεκα δηθαίνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο,
ζπλέπεηα ζηηο πξάμεηο.

Ζ εκπηζηνζύλε, ρξεηάδεηαη ρξόλν γηα λα ρηηζζεί, κπνξεί όκσο πνιύ εύθνια
λα γθξεκηζζεί.
Μέζα από ηηο δηαρξνληθέο κειέηεο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ, γίλεηαη γλσζηό, όηη νη
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ επηηύρεη θαη γλσξίδνπλ λα ζπληεξνύλ θαη λα
ηξνθνδνηνύλ ην αίζζεκα εκπηζηνζύλεο, επσθεινύληαη από κεγαιύηεξε
παξαγσγηθόηεηα θαη θεξδνθνξία, αλαπηύζζνπλ κεγαιύηεξεο θαηλνηνκίεο,
επηηπγράλνπλ ζπλνιηθά θαιύηεξεο επηδόζεηο θαη κεγαιύηεξα θέξδε,
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παξνπζηάδνπλ ρακειόηεξν πνζνζηό turnover (αιιαγήο πξνζσπηθνύ), έρνπλ
ιηγόηεξα έμνδα γηα δαπάλεο πγείαο, απνιακβάλνπλ κεγαιύηεξα πνζνζηά
ηθαλνπνίεζεο θαη αθνζίσζεο πειαηώλ.
Όηαλ έλαο νξγαληζκόο επελδύεη ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ, επελδύεη θαη ζηελ
επηηπρία ηνπ. Δηδηθά ζηελ πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε, είλαη ζίγνπξν όηη νη
εηαηξείεο πνπ θξνληίδνπλ θαη κεξηκλνύλ γηα ην Αλζξώπηλν Γπλακηθό ηνπο, ζα
αληαπνθξηζνύλ θαη ζα αληέμνπλ θαιύηεξα.
Σν Great Place to Work Institute , δηνξγαλώλεη θάζε ρξόλν ηελ έξεπλα «
BESTWORKPLACES », γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ εηαηξεηώλ κε ην θαιύηεξν
εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα.
η. EuroCharity
Σνκέαο Γξαζηεξηόηεηαο :

Έξεπλεο

Γηεύζπλζε :

Αιεμαλδξνππόιεσο
Αζήλα

Έηνο ίδξπζεο :
Αξηζκόο Δξγαδνκέλσλ :
Κύθινο Δξγαζηώλ :
Σειέθσλν :
fax
Πξόεδξνο:
Γηεπζύλσλ εηαίξνο:
E – mail :

25,

115

27

210 / 747.58.45 - 8
210 / 747.58.49
Peter Michel Heilmann
Μηράιεο παλόο
info@eurocharity.org

Ηζηνζειίδα :
Ζ EuroCharity, είλαη κέινο ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή
Δπζύλε θαη παξάιιεια, έρεη ππνγξάςεη ην Γηεζλέο ύκθσλν ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλώλ «ην United Nations Global Compact principles».
Μέζα από ηνλ δηαδηθηπαθό ηεο ηόπν, ην δεθαπελζήκεξν e–newsletter, ηελ
εηήζηα έθδνζε «EuroCharity Τearbook», ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηνπ εηήζηνπ
«CEO & CSR Money Conference», ηε ζηήξημε πνιιώλ εθδειώζεσλ, ηηο
ππεξεζίεο δηθηύσζεο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ( «Members – to – Members» θαη
ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηνλ ρώξν ηεο έξεπλαο, ε EuroCharity, δεκηνπξγεί
δηαύινπο επηθνηλσλίαο κεηαμύ όισλ ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη πξνσζεί
έλαλ επνηθνδνκεηηθό δηάινγν ζε θιέγνληα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ΔΚΔ, ηελ
πξάζηλε αλάπηπμε, ηελ δηαθάλεηα, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ, ηελ
επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία.
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δ. Ηλζηηηνύην Δπηθνηλσλίαο
Γηεύζπλζε : Θνπθηδίδνπ 4, Πιάθα, 10556, Αζήλα
Σει. 210 / 33.18.065-7
Φαμ : 210 / 32.13.570
E- mail : info@instofcom.gr
Ηζηνζειίδα : www.instofcom.gr
Σν ηλζηηηνύην Δπηθνηλσλίαο, αζηηθή εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα,
ηδξύζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2002, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα
ζπλέλσζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ κε ηνλ αθαδεκατθό ρώξν ηεο επηθνηλσλίαο.
Ζ επίζεκε παξνπζίαζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπηθνηλσλίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2003, ζην Νέν θηήξην Γηνίθεζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
ηεο Διιάδαο παξνπζία εθπξνζώπσλ από ηνλ επξύηεξν πνιηηηθό θαη
αθαδεκατθό ρώξν, θαζώο θαη πςειόβαζκσλ ζηειερώλ ηνπ ρώξνπ ηεο
Δπηθνηλσλίαο, Πάγησλ κεγάισλ Υνξεγώλ θαη Τπνζηεξηθηώλ ηνπ Η.Δπ.
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3.2 Γηεζλείο Φνξείο ΔΚΔ
α. Παλεπξσπατθό Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ Κνηλσληθή πλνρή (CSR
Europe)
Πξόεδξνο : Viscount Etienne Danignon
Δθηειεζηηθή Γ/ληξηα γηα ηελ ΔΚΔ : Kerstin Born
Σν CSR Europe, εγεηηθό επηρεηξεκαηηθό δίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή
Δπζύλε, πνπ ηδξύζεθε ην 1966 θαη ζήκεξα έρεη κέιε ηνπ, 80 πνιπεζληθέο
εηαηξείεο θαη 25 εζληθνύο εηαίξνπο / δίθηπα, ην 2009, ζα νξγαλώζεη ζεκαηηθέο
εθδειώζεηο ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη ζα πξνζθαιέζεη ηηο εηαηξείεο, θάζε
κεγέζνπο, λα ζπλεξγαζζνύλ ζηελόηεξα, ώζηε λα ζέζνπλ ζε δνθηκή ηελ
«Δξγαιεηνζήθε» πνπ παξνπζίαζε ζην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ ρξόλνπ ζηηο
Βξπμέιιεο. Πξόθεηηαη γηα πνιύηηκν πξντόλ θαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο
πεξηζζόηεξσλ ησλ 200 επηρεηξήζεσλ, απ’ όιε ηελ Δπξώπε.
Ζ «Δξγαιεηνζήθε», πεξηιακβάλεη νδεγνύο, εθζέζεηο έξεπλαο,
πεγέο θαη κνληέια δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο, ζε ζέκαηα όπσο :








on – line

Μείσζε ηνπ αληίθηππνπ ζην πεξηβάιινλ ησλ βηνκεραληθώλ πξντόλησλ
θαη δηαδηθαζηώλ.
Καηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ απνθιεηζκνύ ησλ
κεηνλεθηνύλησλ θνηλνηήησλ.
Παξνρή βνήζεηαο ζε νκάδεο όπσο ειηθησκέλνη εξγάηεο, κεηαλάζηεο θαη
γπλαίθεο γηα εύξεζε εξγαζίαο.
Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο γλώζεο.
Πξνώζεζε ηεο πγείαο θαη ησλ θαιώλ ζπλζεθώλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν.
Αληηκεηώπηζε θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ ζε όιε ηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα.
Απόδεημε γηα ην γεγνλόο όηη νη ππεύζπλεο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ,
κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ καθξνπξόζεζκε αμία.

β. Global Compact
Σν Global Compact, απνηειεί πξσηνβνπιία ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλώλ, ζε παγθόζκην επίπεδν, ελόο αμηόπηζηνπ νξγαληζκνύ κε
πςειά επίπεδα δηαθάλεηαο.
www.unglobalcompact.org
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Οη Αξρέο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηελ Global Compact , αλαθέξνπλ όηη νη
επηρεηξήζεηο πξέπεη λα :











Τπνζηεξίδνπλ θαη λα ζέβνληαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ κέζα ζην πιαίζην επηξξνήο ηνπο.
Γηαζθαιίδνπλ όηη δε ζπκκεηέρνπλ ζε θαηαρξήζεηο αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ.
Τπεξακύλνληαη ηεο ειεπζεξίαο δεκηνπξγίαο ζπλδηθάησλ θαη ηεο
αλαγλώξηζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.
Τπνζηεξίδνπλ ηελ εμάιεηςε θάζε κνξθήο εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο.
Τπνζηεξίδνπλ ηελ θαηάξγεζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο.
Δμνπδεηεξώλνπλ ηηο δηαθξίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ απαζρόιεζε.
Τπνζηεξίδνπλ ηελ πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο.
Αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεζίαο.
Δλζαξξύλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηερλνινγηώλ θηιηθώλ πξνο ην
πεξηβάιινλ.
Λεηηνπξγνύλ ελάληηα ζε θάζε είδνπο δηαθζνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ εθβηαζκνύ θαη ηεο δσξνδνθίαο.

Μηα εηαηξεία πνπ επηζπκεί λα εληαρζεί ζην δίθηπν Global Compact, ζα πξέπεη
λα αθνινπζήζεη ηελ ηππηθή δηαδηθαζία, δειαδή λα ζηείιεη επηζηνιή ζηνλ ΟΖΔ,
ζηελ νπνία λα εθθξάδεη ηελ ξεηή πξόζεζή ηεο γηα πηνζέηεζε ησλ 10 αξρώλ,
κε ηαπηόρξνλε αλαθνξά ελόο ηνπιάρηζηνλ παξαδείγκαηνο πξαθηηθήο
εθαξκνγήο κίαο ή πεξηζζόηεξσλ από ηηο δέθα αξρέο. Έηζη, ζα θαηαγξαθεί
ζηνλ θαηάινγν ηνπ Οηθνπκεληθνύ πκθώλνπ, αιιά ζε δηάζηεκα δύν εηώλ ζα
πξέπεη λα επηδείμεη πξόνδν, θαζώο ζα αμηνινγεζεί από ηελ αλαθνξά
θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ πνπ ζα δεκνζηεύζεη. Δάλ δελ ηθαλνπνηήζεη ηνπο
ειεγθηέο θαη ηα πςειά standards έρεη πξνζεζκία 6 κελώλ γηα λα
ζπκκνξθσζεί, πξηλ δηαγξαθεί.
γ. Center For Sustainability & Excellence (CSE)
Κνξπθαίνο εμεηδηθεπκέλνο νξγαληζκόο ζηνλ ηνκέα ηεο Αεηθόξνπ
Αλάπηπμεο, κε γξαθεία ζηηο Βξπμέιιεο, ζηελ Αζήλα θαη ζην Dubai.
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο : Νίθνο Απιώλαο

-21ΣΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΠΑ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 20%

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε
Δθπόλεζε-Δπηκέιεηα: Ε. Μνπιθηώηεο,
ηέιερνο Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο
ΜΜΔ/ ΔΟΜΜΔΥ

Δμεηδηθεύεηαη
ζηελ ελδπλάκσζε ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο θαη ηεο
Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο (Sustainability & Excellence) ησλ νξγαληζκώλ,
ηόζν ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα όζν θαη ηνπ δεκόζηνπ, κε απώηεξν ζηόρν ηελ
δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα όινπο ηνπο ζπκκέηνρνπο (πειάηεο,
εξγαδόκελνπο, πξνκεζεπηέο, θνηλσλία, κεηόρνπο).
Σν CSE , κπνξεί λα ππνζηεξίμεη νξγαληζκνύο , ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο :
a.
b.
c.
d.
e.

Τπεξεζίεο γηα ηελ Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε Δηαηξηθήο Δπζύλεο θαη
Δθζέζεηο Αεηθνξίαο ( CSR Management and Reports )
Τπεξεζίεο γηα ηελ πκβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Climate Change Solutions )
Μηθξνρξεκαηνδνηήζεηο
θαη
Κνηλσληθή
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
(Microfinance and Social Entrepreneurship)
Γηαρείξηζε Απόδνζεο (Performance Management)
Δθπαίδεπζε ηειερώλ

Σν ΚΔΝΣΡΟ Αεηθνξίαο (CSE), ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο πην ζεκαληηθνύο
δηεζλείο νξγαληζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ
αλάπηπμεο θαη ππνζηεξίδεη θνξπθαίεο εηαηξείεο, αλά ηνλ θόζκν.
Παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό κηαο
ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ΔΚΔ θαη ηελ αμηνιόγεζή ηεο, κέζσ ηεο εθπόλεζεο
θνηλσληθώλ απνινγηζκώλ. Πξόζθαηα δεκνζίεπζε ηνλ πξώην ηνπ Κνηλσληθό
Απνινγηζκό, αθνινπζώληαο ηνλ δξόκν ηεο θνηλσληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο
αεηθνξίαο, πξσηνπνξώληαο, γηα κηα αθόκα θνξά, δηεζλώο.
Χο κέινο ηνπ UN Global Compact, ην CSE, ηεξεί ηηο νηθνπκεληθέο αξρέο
επηρεηξεκαηηθήο αεηθνξίαο θαη πξνρσξεί έλα βήκα παξαπέξα, κε ηελ έληαμή
ηνπ ζηελ δηαδηθαζία Communication in Progress.
Σν (CSE), ίδξπζε πξόζθαηα γξαθείν ζην ηθάγν ( CSE North America ), κε
ζθνπό λα παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηελ βόξεηα Ακεξηθή. Γηεπζύλσλ
ζύκβνπινο ηνπ CSE North America, αλέιαβε ν Nick Andrews, εηδηθόο ζε
ζέκαηα αεηθνξίαο. ην πιαίζην ησλ ενξηαζκώλ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ
γξαθείνπ, ην CSE, δηνξγαλώλεη ηνλ πξώην θιηκαηηθό δηαγσληζκό «Show
Your Carbon Footprint», (Γείμε κνπ ην Κιηκαηηθό ζνπ Απνηύπσκα). Ζ
πξσηνβνπιία απηή, απνζθνπεί ζηελ βξάβεπζε ηεο πην πξσηνπνξηαθήο θαη
επνηθνδνκεηηθήο ηδέαο, αλαθνξηθά κε ηελ δηνξγάλσζε θιηκαηηθά νπδέηεξεο
εθδήισζεο ή ηελ δεκηνπξγία θιηκαηηθά νπδέηεξνπ πξντόληνο. Σν έπαζιν ηνπ
δηαγσληζκνύ, ζα είλαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Κέληξνπ Αεηθνξίαο, γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο πνπ ζα επηιεγεί. Πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζην
www.cse-nothamerica.org.
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Tν (CSE), αλέιαβε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο
ζηξαηεγηθήο ΔΚΔ γηα ηνλ Οξγαληζκό Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Κύπξνπ, CYTA.
ύκθσλα κε ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο CSE θ. Ν. Απιώλα, ην πξώην
βήκα ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθε ήδε κε κηα αμηνιόγεζε γηα
ηα ζηειέρε ηεο CYTA, πνπ δηεμήρζε ζηελ Κύπξν, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
αλαπηύρζεθε ε πξνβιεκαηηθή θαη αλαιύζεθαλ ε έλλνηα, ν ξόινο θαη ηα
εξγαιεία δηαρείξηζεο ηεο ΔΚΔ σο κνρινύ αλάπηπμεο, κε γλώκνλα ηηο
βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο. Ζ CYTA, από ηελ πιεπξά ηεο, ήδε εκπιέθεηαη
ελεξγά ζε δηάθνξεο δξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνώζεζε ηεο
αεηθνξίαο, κε απώηεξν ζηόρν ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο γηα
πξνζθνξά νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ επηθνηλσλίαο, πνπ ζπλερώο βειηηώλνπλ
ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ πειαηώλ.
δ. GRI (Global Reporting Initiative)
Οξγαληζκόο, ν νπνίνο ζέηεη ζε παγθόζκην επίπεδν,
πιαίζην γηα ηνπο απνινγηζκνύο ΔΚΔ.

ηα θξηηήξηα θαη ην

Σα βξαβεία Απνινγηζκώλ «Readers Choice Awards», είλαη κηα
πξσηνβνπιία ηνπ νξγαληζκνύ GRI. ηόρνο ησλ βξαβείσλ, είλαη λα
αλαδεηρζνύλ νη απνινγηζκνί εθείλνη ησλ εηαηξεηώλ, πνπ απνηππώλνπλ
θαιύηεξα ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζε ζέκαηα ΔΚΔ θαη είλαη απόιπηα θαηαλνεηνί από
ην θνηλό.
ε. Accountability rating Greece
www.accountability.com
Σν Accountability Rating, (ε κέηξεζε ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλόηεηαο θαη
ινγνδνζίαο), αμηνινγεί ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο αζθνύλ ηελ
δξαζηεξηόηεηά ηνπο, ππεύζπλα θαη κε δηαθάλεηα. Καηά πόζν δειαδή
ελζσκαηώλνπλ ηζόξξνπα, θνηλσληθά πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα
ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, πνηεο είλαη νη επηδξάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ
αγνξά, ηελ θνηλσλία θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη θαηά πόζν ελεκεξώλνπλ
ζρεηηθά, ηνπο άκεζα ελδηαθεξόκελνπο θαη ην επξύ θνηλό
Οη θύξηνη ζηόρνη ηνπ Accountability Rating, είλαη:




ηξαηεγηθή ελζσκάησζε ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλόηεηαο, ζε όια ηα
επίπεδα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Τπνζηήξημε θαη αλαγλώξηζε ησλ εηαηξεηώλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
βειηηώζνπλ ην επίπεδν ππεπζπλόηεηαο θαη ινγνδνζίαο ηνπο.
Έγθπξε ηεθκεξίσζε ηνπ επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθήο ππεπζπλόηεηαο θαη
ινγνδνζίαο, σο ζπλεηζθνξά ζηελ ελεξγό δεκόζηα ζπδήηεζε, ζηελ
-23ΣΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΠΑ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 20%

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε
Δθπόλεζε-Δπηκέιεηα: Ε. Μνπιθηώηεο,
ηέιερνο Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο
ΜΜΔ/ ΔΟΜΜΔΥ



δηακόξθσζε πνιηηηθήο θαη ζηε ζπιινγηθή δξάζε, ζρεηηθά κε ηνλ βαζκό
ζηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ
καθξνπξόζεζκσλ αλαγθώλ ηεο θνηλσλίαο.
Αλάδεημε ηεο ππεπζπλόηεηαο θαη ινγνδνζίαο, ζε λέν θξίζηκν πεδίν
πγηνύο επηρεηξεκαηηθήο άκηιιαο, κε ζηόρν ηελ βηώζηκε αλάπηπμε.
Ζ θαηάηαμε εηαηξηθήο ππεπζπλόηεηαο θαη ινγνδνζίαο, ζηνρεύεη ζην λα
πξνβάιιεη ηελ αμία ησλ θνηλσληθώλ απνινγηζκώλ θαη άιισλ ζρεηηθώλ
αλαθνξώλ ησλ κεγάισλ εηαηξεηώλ, σο εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο θαη
δηαθάλεηαο, γηα ηελ θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο
επίδξαζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, έρεη εθπνλεζεί από ην δηεζλέο
think – tank Accountability, πξσηνπόξν κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό
ζε ζέκαηα έξεπλαο ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλόηεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
βξεηαληθή εηαηξεία csrnetwork θαη ην πεξηνδηθό «Fortune».

Ζ πξώηε δεκνζίεπζε ηνπ Accountability Rating, έγηλε ην 2004 θαη έθηνηε
επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξόλν γηα ηηο 100 κεγαιύηεξεο εηαηξείεο παγθνζκίσο
(G – 100 ). Ζ επηζηεκνληθή πιεξόηεηα θαη ε αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ κεραληζκνύ
αμηνιόγεζεο έρνπλ θαζηεξώζεη ηνλ ζεζκό ζε δηεζλέο επίπεδν θαη έρνπλ
δεκηνπξγήζεη έλα «απόζεκα» ηερλνγλσζίαο θαη θαιώλ πξαθηηθώλ, ην νπνίν
νη ελδηαθεξόκελεο εηαηξείεο αμηνπνηνύλ,
γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζρεηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπο θαη λα
πιεξνθνξήζνπλ ην επξύ θνηλό, ζε πνην βαζκό νη αλαθνξέο ησλ πνιύ
κεγάισλ εηαηξεηώλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλόηεηαο
θαη δηαθάλεηαο.
ηελ Διιάδα, ν ζεζκόο Accountability Rating, εθαξκόζζεθε γηα πξώηε
θνξά ην 2007, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Κνηλσληθήο
Καηλνηνκίαο κε ηνλ δηεζλή νξγαληζκό Accountability θαη εληνπίζζεθε ζηελ
αμηνιόγεζε ησλ 50+ κεγαιύηεξσλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, βάζεη ηνπ θύθινπ
εξγαζηώλ ηνπο.
η. Responsible Supply Chain Management
(Γηθηπαθή πύιε γηα ππεύζπλε δηαρείξηζε ζηηο πξνκήζεηεο)
Μηα λέα δηθηπαθή πύιε δεκηνπξγήζεθε, κε ζθνπό λα γίλεη έλα ρξήζηκν
εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα εληξπθήζνπλ ζε ζέκαηα
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (ΔΚΔ), παξέρνληάο ηνπο νδεγίεο γηα ην πώο
κπνξνύλ λα παξαθηλήζνπλ ηελ εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδα, λα πηνζεηήζεη
πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο. Ζ πύιε «Τπεύζπλε Γηαρείξηζε ηεο
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (http://www.csr-supplychain.org/)», ζπγθεληξώλεη
εκπεηξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηώλ
ειέγρνπ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, πνπ έρνπλ αλαπηύμεη κεγάιεο
επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη πνιπεζληθέο από δηαθόξνπο θιάδνπο, κε
επηθεθαιήο ηηο HP, L ΄Oreal, Volkswagen θαη ηελ ειιεληθή ΣΗΣΑΝ.
-24ΣΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΠΑ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΣΑ 20%

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε
Δθπόλεζε-Δπηκέιεηα: Ε. Μνπιθηώηεο,
ηέιερνο Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο
ΜΜΔ/ ΔΟΜΜΔΥ

3.3 Γείθηεο απόδνζεο
Οη δείθηεο απόδνζεο, είλαη ζπζηήκαηα ηεξάξρεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ,
αλάινγα κε ηνλ βαζκό ηεο θνηλσληθήο ηνπο ππεπζπλόηεηαο.
Έλαο δείθηεο ΔΚΔ, κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνύισλ θαη
αθαδεκατθώλ, ζα πξέπεη λα κειεηά ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνκείο :
Θέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά : Θα πξέπεη δειαδή λα εξεπλά ηηο
ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ θαη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ελώ απαηηείηαη
λα γίλεηαη εηδηθή έξεπλα γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Πεξηβάιινλ : Μειεηάηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε ρξήζε λεξνύ θαη νη
ηξόπνη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε. Ζ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο, κε κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,
αδώηνπ, ξαδηελέξγεηαο, απνηεινύλ ζεκαληηθά θξηηήξηα, ελώ αμηνινγνύληαη ηα
ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κε
ηξόπν θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ.
Δξγαζία : Σν πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηα ζηνηρεία γηα ην ζπλνιηθό
εξγαηηθό δπλακηθό, κε βάζε ην γέλνο, ηε θπιή, ηελ ειηθία, ηελ απαζρόιεζε
αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, απνηεινύλ ζηνηρεία πνπ κειεηώληαη. Άιια
ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο κεηξήζεηο είλαη, ν αξηζκόο πηζαλώλ
αηπρεκάησλ, νη λνκηθέο θπξώζεηο ζε ζέκαηα πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη «ίζσλ
επθαηξηώλ», θαζώο θαη ηα πηζαλά θξνύζκαηα κε επαγγεικαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Κάπνηεο εμειίμεηο ζηελ εηαηξεία πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ
ην αλζξώπηλν δπλακηθό, όπσο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεύζεηο, είλαη νξηζκέλεο
αθόκε παξάκεηξνη πνπ αμηνινγνύληαη.
Κνηλσλία : ε απηόλ ηνλ ηνκέα κεηξάηαη ε ρξεκαηηθή αμία ησλ ρνξεγήζεσλ
θαη δσξεώλ σο πνζνζηό ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ, ελώ αμηνινγείηαη θαη ν
ζπλνιηθόο ρξόλνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θηιαλζξσπηθέο θαη θνηλσληθέο
εθδειώζεηο.
Ζζηθή : Δμεηάδνληαη επίζεο ζηνηρεία ζρεηηθά κε θαηλόκελα δσξνδνθίαο,
δηαθζνξάο θ.ά.
Σα εξγαιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ, ειέγρνληαη
γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο από δηεζλή πξόηππα, ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα πνπ
έρνπλ ζεζπηζζεί κε βάζε ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο, θαζώο πξέπεη λα
δίλνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε επηρεηξήζεσλ, σο πξνο
ηηο επηδόζεηο ηνπο ζε ηνκείο ΔΚΔ.


Ο δείθηεο εηαηξηθήο ππεπζπλόηεηαο (Corporate Responsibility
Index CRI) ζηελ Διιάδα:
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Πξόζθαηα αλαθνηλώζεθε ε πηνζέηεζε ηνπ δείθηε εηαηξηθήο ππεπζπλόηεηαο,
από ην Ηλζηηηνύην Κνηλσληθήο Δπζύλεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, πνπ είλαη
θαη ν πξώηνο δείθηεο κέηξεζεο ηεο απόδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα
ηεο ΔΚΔ ζηελ Διιάδα, παξνπζηάζζεθε κε αθνξκή ηελ ίδξπζε ηνπ Corporate
Responsibility Institute (Ηλζηηηνύην Δηαηξηθήο Δπζύλεο), πνπ έρεη
αλαιάβεη ζε ζπλεξγαζία κε ην BITC (Business in the Community), ηελ
απνθιεηζηηθή εθπξνζώπεζε ηνπ CR Index, ζηελ Διιάδα. ηόρνο, είλαη λα
παξέρεη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο, έλα αλαγλσξηζκέλν
εξγαιείν αμηνιόγεζεο θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ
επηδόζεώλ ηνπο ζε ζέκαηα ΔΚΔ, κε βάζε δηεζλή θξηηήξηα. Σν BITC, απνηειεί
έλαλ από ηνπο θνξπθαίνπο Με Κεξδνζθνπηθνύο Οξγαληζκνύο, πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΚΔ θαη ππνζηεξίδεη εδώ θαη 25 ρξόληα,
θνξπθαίνπο νξγαληζκνύο θαη επηρεηξήζεηο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
ελζσκαηώζνπλ θαιέο πξαθηηθέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. ην πιαίζην απηό, έρεη
αλαπηύμεη ηνλ CR Index, ν νπνίνο απνηειεί ην Δζληθό Γείθηε θαη θνξπθαίν
ζεκείν αλαθνξάο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ Δπξώπε γηα ηε ζπγθξηηηθή
αμηνιόγεζε επηρεηξήζεσλ, σο πξνο ηηο επηδόζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΚΔ
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ηέζζεξεηο βαζηθνύο ππιώλεο ηεο: Δξγαδόκελνπο,
Πεξηβάιινλ, Κνηλσλία θαη Αγνξά.


Πξόηππν ISO 26000

( www.iso.org/csr )
Ο δηεζλήο νξγαληζκόο πηζηνπνίεζεο ISO, απνθάζηζε,
ην 2004, ηελ
αλάπηπμε ελόο δηεζλώο απνδεθηνύ πξνηύπνπ, θαηάιιεινπ γηα θάζε
νξγαληζκό, ζε απιή γιώζζα, θαηαλνεηή από κε εηδηθνύο, πνπ ζα παξείρε
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ ΔΚΔ. Απηό ην πξόηππν, πνπ νλνκάζζεθε ISO
26000, εθηηκάηαη όηη ζα εθδνζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2009.
Γηα ην ISO 26000 θαη ηελ αλάπηπμε Οδεγηώλ Κνηλσληθήο Δπζύλεο,
ζπλεξγάζζεθαλ 68 ρώξεο, 59 νξγαληζκνί (EFQM, WHO, IOE,
Accountability, GRI, ICC, ICMM, SAI, Transparency Int, UNSD) θαη πάλσ
από 320 εηαηξείεο, καδί κε νξγαλώζεηο θαηαλαισηώλ θαη ζπιιόγνπο.
Σν πξόηππν δε ζα είλαη πηζηνπνηήζηκν αιιά ζα παξέρεη πξαθηηθή
θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο επζύλεο, ζα
πξνζδηνξίδεη θαη ζα εκπιέθεη ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, ζα βειηηζηνπνηεί ηελ
αμηνπηζηία ησλ απνινγηζκώλ, κε παξάιιειε αλαθνξά ζηε βειηίσζε θαη ηα
απνηειέζκαηα.
Δίλαη έλα θείκελν παγθόζκηαο απνδνρήο θαη ηαπηόρξνλα ηνπηθήο εθαξκνγήο.
Έλα εξγαιείν πνπ ζπληειεί ώζηε θάζε νξγαληζκόο λα αλαγλσξίζεη ηα ζέκαηα
Κνηλσληθήο Τπεπζπλόηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ.
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Δίλαη έλαο νδεγόο πνπ βνεζάεη θάζε νξγαληζκό λα δηαζαθελίζεη, πνηα
πθηζηάκελα εξγαιεία (αξρέο, θώδηθεο, νδεγίεο, πξόηππα ), είλαη θαηάιιεια,
ώζηε λα αμηνινγήζεη θαη λα δηαρεηξηζζεί ηελ επίδνζή ηνπ ζε ζέκαηα
Κνηλσληθήο Τπεπζπλόηεηαο.


Βαξόκεηξν ASBI

Σν Awareness & Social Behavior Index – A.S.B.I (Βαξόκεηξν
Αλαγλσξηζηκόηεηαο θαη Κνηλσληθήο πκπεξηθνξάο), είλαη κηα από ηηο
κεγαιύηεξεο ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο γηα ηελ ΔΚΔ, πνπ πινπνηείηαη ζηελ ρώξα
καο, ηα ηειεπηαία 5 έσο 6 ρξόληα. Καηαγξάθεη θάζε ρξόλν, ηηο ηάζεηο ηεο
Διιεληθήο θνηλσλίαο, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα
θαζνξίζνπλ κε ζαθήλεηα ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπο,
όζνλ αθνξά ηηο
πξσηνβνπιίεο αιιά θαη ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ ζα αλαπηύμνπλ ζην πιαίζην ηεο
ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ θνηλσλία, κε νξγαλώζεηο γηα ηελ πξνώζεζε
πξνγξακκάησλ, κε ζηόρν ηελ από θνηλνύ αληηκεηώπηζε θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ.
Δπίζεο, πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζηα ζηειέρε, λα γλσξίζνπλ ζε βάζνο ην
θνηλσληθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη
αλαπηύζζνληαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο θαη λα επεμεξγαζζνύλ θαιύηεξα ηε
ζηξαηεγηθή ηνπο γηα ηελ ΔΚΔ.
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4. ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΚΔ
Γηα ηελ θαηαλόεζε θαη δηάρπζε ηεο έλλνηαο ηεο ΔΚΔ, ζεκαληηθή είλαη ε
πξνζπάζεηα δεκνζηνπνίεζεο ησλ εθαξκνδόκελσλ θνηλσληθώλ θαη
πεξηβαιινληηθώλ πξαθηηθώλ από
κεγάιεο θαη κηθξνκεζαίεο ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο, ηηο νπνίεο πξνζπαζήζακε λα ζπγθεληξώζνπκε θαη λα
παξνπζηάζνπκε ζηελ παξνύζα ελόηεηα θαη ζην ζρεηηθό παξάξηεκα.
Θεσξνύκε ηηο πξαθηηθέο απηέο, σο θαιέο πξαθηηθέο ΔΚΔ, από ηηο νπνίεο
κπνξνύλ λα αληιεζνύλ ρξήζηκεο θαη εθαξκόζηκεο ηδέεο θαη ελέξγεηεο γηα θάζε
ελδηαθεξόκελν επηρεηξεκαηία.
Δίλαη ζεκαληηθό λα επηζεκάλνπκε όηη:





Ζ ιίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθνινπζεί, είλαη ελδεηθηηθή θαη ζε
θακία πεξίπησζε δε
θηινδνμεί λα εμαληιήζεη ην ζύλνιν ησλ
εθαξκνγώλ.
Ζ ιίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη αλνηθηή ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε
επηζπκνύζε λα ζπκπεξηιεθζεί σο θαιή πξαθηηθή εθαξκνγήο ΔΚΔ.
Ζ ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ ΔΚΔ, (πεξηερόκελν θαη
ζηόρεπζε), αλά επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, πεξηιακβάλεηαη ζην
παξάξηεκα ηνπ παξόληνο.
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4.1 Καιέο Πξαθηηθέο ΔΚΔ,
Δπηρεηξήζεσλ

Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη Μεγάισλ

Πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ επηρεηξήζεηο:
1. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
2. ΥΖΣΟ Α.Β.Δ.Δ. – Φπζηθό Μεηαιιηθό λεξό ΕΑΓΟΡΗ
3. ΟΣΔ
4. ΣΗΜΔΝΣΑ ΥΑΛΤΦ
5. APIVITA
6. ΣΡΑΜ Α.Δ.
7. COCA – COLA ΣΡΗΑ ΔΦΗΛΟΝ
8. PHΗLIPS ΔΛΛΑ
9. ΣΝΣ
10. S & B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ.
11. VODAFONE
12. INTERAMERICAN
13. INTRACOM
14. PRICE WATERHOUSE COOPERS
15. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ Α.Δ.
16. ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΓΔΡΜΑΝΟ
17. SHELL
18. COCO – MAT
19. ΔΤΡΧΚΛΗΝΗΚΖ
20. FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
21. ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ
22. EUROBANK EFG
23. SANOFI AVENTIS
24. ΝΖΡΔΤ Α.Δ. ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΥΗΟΤ
25. ΖΡΑΚΛΖ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ
26. NOVARTIS
27. ABBOTT LABORATORIES ( ΔΛΛΑ ) ΑΒΔΔ
28. REGENCY MONT PARNES
29. ALDEMAR
30. ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ
31. ΒΗΒΔΥΡΧΜ
32. ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ.
33. ΓΗΔΘΝΖ ΑΔΡΟΛΗΜΖΝ ΑΘΖΝΧΝ
34. EPSILON NET A.E.
35. ΔΡΣ
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36. DIAGEO HELLAS
37. JANSSEN – CILAG
38. KONICA MINOLTA ( Konica Minolta Δπηρεηξεκαηηθέο Λύζεηο Διιάο Α.Δ. )
39. MICROSOFT
40. ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΕΖΡΗΓΖ Α.Δ.
41. ΟΠΑΠ Α.Δ.
42. COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΔ Α.Δ.
43. ΣΗΣΑΝ
44. TOYOTA ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ
45. WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.
46. BNP PARIBAS
47. HELLENIC HOMEX
48. ΤΝΓΔΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΑΓΟ
49. ΗΓΡΤΜΑ MARFIN
50. CARREFOUR ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ
51. GOODY΄S
52. ΔΛ.ΠΔ
53. ΤΓΔΗΑ
54. EMPORIKI BANK
55. FRIGOGLASS
56. ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ
57. ALAPIS
58. HSBC
59. ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ Α.Δ.
60. ALPHA BANK
61. TT HELLENIC POSTBANK Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην
62. ΓΔΖ
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4.2 Καιέο Πξαθηηθέο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ
Πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ επηρεηξήζεηο:
1. BMP
2. ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
3. ΜΟΝΟΣΔΕ
4. ΖΜΑ
5. AXIMA SERVICES
6. JONSON DIVERSEY
7. LAMDA DEVELOPMENT
8. MANPOWER TEAM A.E.
9. ATTIKI ΠΗΣΣΑ
10. CENERGY EVENTS
11. LANNET
12. BROKINS 3
13. PISCINES IDEALS
14. EPSILON NET
15. PIPELIFE
16. ΔΗΚΟΝΟΣΡΟΠΗΔ
17. ΔΜΔΛΖ
18. SEALEVANT ( HELLAS ) Ltd, SHIPPING – TRANSPORT – LOGISTICS
19. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ Α.Δ.
20. ΗΔΚ ΓΟΜΖ
21. CIP
22. CONNECTIVE COMMUNICATIONS
23. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ
24. SCA
25. ALPHA MENTOR
26. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΧΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
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5. ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ ΔΚΔ ΣΗ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

Ζ κέρξη ζήκεξα δηεζλήο εκπεηξία θαη πξαθηηθή, έρεη δείμεη, όηη δξάζεηο κε
ζηόρν ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία αλαδεηθλύνληαη ζύκκαρνη ηεο
απαζρόιεζεο
αθνύ δεκηνπξγνύλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σαπηόρξνλα
πξνσζνύλ ιύζεηο πνπ βειηηώλνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ
κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε βηώζηκε
αλάπηπμε.
Δπίζεο, παξεκβάζεηο ζε ηνκείο επηρεηξεκαηηθόηεηαο όπσο ε
αλαθύθισζε, ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά, ηόζν ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
θόζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, όζν θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ
κνλάδσλ πνπ δεκηνπξγνύλ λέεο πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο ρσξίο όκσο λα
πεξηνξίδνπλ ζέζεηο ζε άιινπο ηνκείο.
Μνξθέο θαη όςεηο ηεο ζύγρξνλεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη
σο δξάζεηο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο (όπσο ρακειέο εθπνκπέο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αλαθύθισζε θ.ι.π.), απνηεινύλ θαη’ εμνρήλ θαιέο
πξαθηηθέο ΔΚΔ.
Δπηπιένλ, ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε ζπγθξηηηθώλ θπζηθώλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο ρώξαο θαζώο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ηεο
ξόινπ, όπσο γηα παξάδεηγκα απνηειεί ε εθαξκνγή πξαθηηθώλ ΔΚΔ ζηνλ
θιάδν ησλ ζαιάζζησλ θαιιηεξγεηώλ. Παξόκνηεο πξαθηηθέο, κπνξνύλ λα
εθαξκνζζνύλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
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5.1

Πξνηάζεηο ΔΚΔ
δξαζηεξηόηεηαο

ζε

δηάθνξνπο

θιάδνπο

επηρεηξεκαηηθήο

Δλδεηθηηθά αθνινπζνύλ επεμεξγαζκέλεο πξνηάζεηο θαιώλ πξαθηηθώλ
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία πγηνύο
πεξηβάιινληνο, αλά θιάδν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη πξνηάζεηο
απηέο πεξηιακβάλνπλ :
 νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ,
 εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αλαθύθισζεο,
 θαζηέξσζε πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ξύπαλζεο.

1. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΟΝΔΡΒΑ ΦΡΟΤΣΧΝ
Βηνκεραλία Σξνθίκσλ – Πνηώλ)



–

ΥΤΜΟΤ

(ΚΑΓ15

-

Γηάζεζε θιύδαο - θνπθνπηζηώλ, θαηόπηλ επεμεξγαζίαο,
γηα νξγαληθά ιηπάζκαηα
Βηνκεραληθό λεξό, γηα επεμεξγαζία θαη δεπηεξνγελή ρξήζε

2. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΞΖΡΧΝ ΚΑΡΠΧΝ (ΚΑΓ 15 - Βηνκεραλία Σξνθίκσλ –
Πνηώλ)



Γηάζεζε
πεξηθαξπίνπ
–
θνπθνπηζηώλ,
θαηόπηλ
επεμεξγαζίαο, γηα νξγαληθά ιηπάζκαηα θαη θαύζηκε ύιε
Βηνκεραληθό λεξό, γηα επεμεξγαζία θαη δεπηεξνγελή ρξήζε

3. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΦΑΡΗΚΧΝ (ΚΑΓ 15 - Βηνκεραλία Σξνθίκσλ – Πνηώλ)



Γηάζεζε ππνιεηκκάησλ ςαξηώλ, γηα νξγαληθά ιηπάζκαηα
Βηνκεραληθό λεξό, γηα επεμεξγαζία θαη δεπηεξνγελή ρξήζε

4. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΥΑΡΣΗΟΤ – ΞΤΛΟΤ (ΚΑΓ 20 - Βηνκεραλία μύινπ θαη
πξντόλησλ μύινπ & ΚΑΓ 21 - Παξαγσγή ραξηνπνιηνύ, ραξηηνύ θαη
πξντόλησλ από ραξηί)


Αλαθύθισζε παξαπξντόλησλ θαη ππνπξντόλησλ θαηαζθεπή κνξηνζαλίδσλ - πξεζζαξηζηά- ραξηνθηβώηηα ραξηνπαιέηεο - ζήθεο απγώλ - παξαγσγή θπηηαξηλόκαδαο
-33-
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Βηνκεραληθό λεξό, γηα επεμεξγαζία θαη δεπηεξνγελή ρξήζε

5. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΜΠΑΣΑΡΗΧΝ (ΚΑΓ 37 - Αλαθύθισζε κεηαιιηθώλ
απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ)



Αλαθύθισζε Ζιεθηξνδίσλ,
π.ρ. ηνηρεία κπαηαξηώλ
κνιύβδνπ
Βηνκεραληθό
λεξό
–
εμνπδεηέξσζε
–
ζηαζκόο
πεξηζπιινγήο βηνκεραληθώλ απνβιήησλ

6. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ (ΑΠΟΚΟΜΜΑΣΑ), (ΚΑΓ 37.2
Αλαθύθισζε κε κεηαιιηθώλ απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ)


-

αθνύιεο απνξξηκκάησλ

7. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΗΑΛΗΟΤ – ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ – ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΓΟΥΔΗΧΝ
(ΚΑΓ 37 - Αλαθύθισζε κεηαιιηθώλ απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ
& ΚΑΓ 26 - Καηαζθεπή άιισλ πξντόλησλ από κε κεηαιιηθά νξπθηά)


Αλαθύθισζε, λέα παξαγσγή πξντόλησλ, κε αλζξώπηλεο
θαηαλαισηηθήο ρξήζεο

8. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ
ΠΑΛΑΗΧΝ
ΟΡΤΚΣΔΛΑΗΧΝ,
ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ (ΚΑΓ 23 - Παξαγσγή νπηάλζξαθα,
πξντόλησλ δηύιηζεο πεηξειαίνπ θαη ππξεληθώλ θαπζίκσλ)





Αλάθηεζε θαύζηκσλ αεξίσλ
Γηάζεζε παξαπξντόλησλ , π.ρ. ζεηάθη
Παξαγσγή γαιαθησκάησλ νξπθηειαίσλ
Δκπνηηζκόο μύισλ

9. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ (Αλαθύθισζε παιαηώλ απηνθηλήησλ ),
(ΚΑΓ 37 - Αλαθύθισζε κεηαιιηθώλ απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ
& ΚΑΓ 27 - Υύηεπζε ζηδήξνπ }




Αλαθύθισζε κεηάιισλ
Γηαινγή
Υύηεπζε
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Αλάθηεζε πιαζηηθώλ κεξώλ

10. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο)




ΔΝΔΡΓΔΗΑ

(ΚΑΓ

40

-

Παξνρή

Δπεμεξγαζία ηέθξαο – βηνκεραλία ηζηκέλησλ
Δπεμεξγαζία ιηγλίηε – ειεγρόκελε θαύζε (ρξήζε θίιηξσλ)
Απνθαηάζηαζε ηνπίνπ - έιεγρνο πδξνθόξνπ νξίδνληα

11. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (Παιαηά θαιώδηα) (ΚΑΓ 37.1 - Αλαθύθισζε
κεηαιιηθώλ απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ)




Αλάθηεζε ραιθνύ
Αλάθηεζε πιαζηηθνύ
Αλαθύθισζε

12. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ
–
ΑΣΗΚΧΝ
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ (ΚΑΓ
15,16 - Δπεμεξγαζία απνξξηκκάησλ ηξνθίκσλ & ΚΑΓ 90 - Γηάζεζε
ιπκάησλ θαη απνξξηκκάησλ)




Γηαινγή – αλάθηεζε – ιηπαζκαηνπνίεζε – εθιεθηηθή
απνηέθξσζε (κόλν λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ, ζε θιεηζηνύο
θιηβάλνπο)
Παξαγσγή βηναεξίνπ – εμνπδεηέξσζε πγξώλ ιπκάησλ

13. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΟΗΚΗΑΚΟΤ &
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΚΑΓ 37 - Αλαθύθισζε & ΚΑΓ
27.5 - Υύηεπζε ζηδήξνπ)





Γηαινγή
πκπίεζε
Υύηεπζε
Αλάθηεζε Μεηάιισλ

14. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ & ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ (ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ)
ΛΗΠΑΜΑΣΧΝ (ΚΑΓ 24.15 - Παξαγσγή ιηπαζκάησλ)
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Αλάθηεζε παξαπξντόλησλ
Αλαθύθισζε
Δπεμεξγαζία λεξνύ
ύλζεηα ιηπάζκαηα (βηνδηαζπώκελα)

15. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΡΔΑΣΟ – ΦΑΓΔΗΑ – ΑΛΑΝΣΟΠΟΗΨΑ θιπ. (ΚΑΓ
15.1 - Παξαγσγή , επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο)


Αλαθύθισζε λεξνύ – ππνπξντόληα – παξαπξντόληα –
δσνηξνθέο

16. ΛΑΣΟΜΔΗΑ


Απνθαηάζηαζε ηνπίνπ πεξηνρήο

17. ΓΗΑΛΤΣΖΡΗΑ ΠΛΟΗΧΝ (ΚΑΓ 37 - Αλαθύθισζε κεηαιιηθώλ
απνξξηκκάησλ & ππνιεηκκάησλ & 27.5 - Υύηεπζε ζηδήξνπ)



Υπηήξην
Αλαθύθισζε

.
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5.2

Πξνηάζεηο ΔΚΔ γηα ην Αλζξώπηλν Γπλακηθό

Αθνινπζνύλ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα Καιώλ Πξαθηηθώλ Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζύλεο ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ:
1. ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ:













Σερλνινγίεο θπζηθνύ αεξίνπ
Σερλνινγίεο βηναεξίνπ
Θεξκνπεγέο
Αηνιηθή ελέξγεηα (αλεκνγελλήηξηεο)
Ζιηαθά ζεξκνζηνηρεία
Τδάηηλε ελέξγεηα
Παξαγσγή θαπζίκσλ από θνπθνύηζηα
Παξαγσγή θαπζίκσλ από πεξηθάξπηα
Ππξεληθή ελέξγεηα (ζεξκνειεθηξηθνί ζηαζκνί )
Δλεξγεηαθά ζπζηήκαηα ζαιάζζηαο παιίξξνηαο
Παξαγσγή πόζηκνπ λεξνύ από ηε ζάιαζζα, κε αληίζηξνθε
ώζκσζε
Παξαγσγή πόζηκνπ λεξνύ από ηε ζάιαζζα, κε ειηαθή
απόζηαμε

2. ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
(ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ), ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ:





Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο – βόηαλα – αξσκαηηθά –
ζεξαπεπηηθά θπηά
Παξαγσγή όςηκσλ – πξώηκσλ πξντόλησλ ζεξκνθεπίνπ
Καιιηέξγεηα δπλακηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ (ζπαξάγγη,
βαηόκνπξν, αθηηλίδην θιπ.)
Κξαζηά, γάια, πξντόληα γάιαθηνο

3. ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ:


Καιιηέξγεηα ειαηνθξάκβεο – θαιιηέξγεηα
θπηώλ – παξαγσγή αηζαλόιεο – κεζαλόιεο

ελεξγεηαθώλ
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ηέιερνο Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο
ΜΜΔ/ ΔΟΜΜΔΥ

4. ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ:


Παξαγσγή βακβαθόπηηαο. Αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ
αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη γεσξγηθήο βηνκεραλίαο
(παξαγσγή ζπνξέιαησλ, δσνηξνθώλ από ππνιείκκαηα
ειαηνπξγίαο – αμηνπνίεζε ζπόξσλ ζηαθπιηώλ)

5. ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΦΡΟΤΣΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΥΤΜΟΠΟΗΖΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ:


Παξαγσγή θξνπηνρπκώλ εκπινπηηζκέλσλ κε βηηακίλεο θαη
ηρλνζηνηρεία

6. ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ:


ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΕΧΨΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Βηνινγηθή εθηξνθή δώσλ γηα παξαγσγή θαη δηάζεζε δώσλ
κηθξόζσκσλ κε κπτθή κάδα θαη ιίγν ιίπνο

7. ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ:

ΣΧΝ

ΘΑΛΑΗΧΝ

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ1

 Οζηξαθνηξνθεία
 Ηρζπνθαιιηέξγεηεο
 Ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί
 Γαξηδνηξνθεία
 Αζηαθνηξνθεία
 Παξαγσγή ιηπαξώλ Ω3 – Ω6
 Γεκηνπξγία ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο
θπθηώλ
(ζαιάζζηνη αγξνί), γηα θαιιηέξγεηα π.ρ. ζπηξνπιίλαο,
άιγεο,
Πνζεηδσλίαο, (Δλδερόκελεο πεγέο: Γ/λζε
Αιηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο )
 Πξάζηλε Αλάπηπμε ζε ζαιάζζηνπο αγξνύο, π.ρ.
θαιιηέξγεηα θνξαιιηώλ (πεξηβάιινλ
γηα εηδηθέο
πνηθηιίεο ςαξηώλ)
ΔΛΛΑ : 165.000.000 ηεηξ. ρικ. ζάιαζζα, 3.200 λεζηά, θπξίσο εξεκνλεζίδεο,
θαηάιιειεο ηδηαίηεξα γηα ηνλ θιάδν ηεο Πξάζηλεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ιόγσ θαζαξώλ θαη
θξύσλ λεξώλ
1
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5.3

Πξόζιεςε αλόξγαλσλ νξπθηώλ από ηε ζάιαζζα,
όπσο αιάηη, θάιην, ππξίηην, καγλήζην, ζαιάζζηα
νξπθηά (ραιαδίαο – ππξίηην)

Λνηπέο πξνηάζεηο ΔΚΔ
1. Γεκηνπξγία λέσλ Δξγαζηαθώλ θαη Κνηλσληθώλ Πξνηύπσλ







Αζθαιέο / πγηεηλό πεξηβάιινλ εξγαζίαο – θαιέο ζπλζήθεο
εξγαζίαο / Πξνζηαζία κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ – Παξνρή
θηλήηξσλ απόδνζεο
Δπηβξάβεπζε θαηλνηνκηώλ – επηλνήζεσλ
Κνηλσληθέο εθδειώζεηο
Δθζέζεηο δξαζηεξηνηήησλ βηνκεραλίαο ζε θαηλνηνκηθέο
δξάζεηο, επηλνήζεηο, εθαξκνζκέλε έξεπλα
Πξνβνιή λέσλ πξννπηηθώλ – ηόρσλ

2. Πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο εμνηθνλόκεζεο λεξνύ – Σνπηθά κηθξά
θξάγκαηα – Τδαηνδεμακελέο ζε ρείκαξξνπο (λεζηά) – Φπηά μεξνύ
πεξηβάιινληνο
3. Γηάζεζε ζην θνηλό, ηππνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ, πξηλ από ηελ ιήμε
ηνπο (πησρνύο , αλέξγνπο , πνιύηεθλνπο θιπ.)
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Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε
Δθπόλεζε-Δπηκέιεηα: Ε. Μνπιθηώηεο,
ηέιερνο Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο
ΜΜΔ/ ΔΟΜΜΔΥ

6. ΜΔΛΔΣΔ / ΔΡΔΤΝΔ

1. ΗΟΡΡΟΠΧΝΣΑ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΑΛΛΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ: Ζ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΔΤΘΤΝΖ [ΤΝΔΡΓΑΗΑ ALBA – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΟΤ
(ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟ: ΛΟΨΕΟ ΖΡΑΚΛΔΟΤ): ΔΝΝΟΗΑ ΔΚΔ,
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ, (ΤΥΔΣΗΖ ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 2, 3, 4 ΣΖ
ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ)
2. CSR ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΚΖ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ,
(CSR 2009)
3. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΜΗΚΡΔ
ΚΑΗ ΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ/ ΓΔΝΗΚΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ «ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ»)
4. « Ζ ΟΓΖΓΗΑ 2004/35/ΔΚ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ.
ΠΔΓΗΟ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ»
5. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 18o
ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ
ΔΤΘΤΝΖ
ΚΑΗ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ»,
(ΟΛΔ ΟΗ ΔΗΖΓΖΔΗ
ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΣΟ LINK:
http://www.pandoiko.gr/CongressSuggestion18/)

6. ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΟΤ ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ
ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ (ΔΚΔ) ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΈΝΧΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΚΟΜΟ. ΠΑΡΟΤΗΑΕΔΗ ΔΝΑΝ ΗΣΟΡΗΚΟ
ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΔΚΔ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΈΝΧΖ (ΔE) - (ΤΥΔΣΗΖ ΜΔ ΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΣΖ
ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ). ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΤΝΓΔΜΟ:
http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/c00019_el.ht
m
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7. ΛΟΓΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΚΔ
(6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ
ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΣΟ: http://bizwriter.gr/)

ΔΤΘΤΝΖ,

8. ΑΝΑΦΟΡΔ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
(ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ - ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΔ
ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΩΘΖΚΔ ΣΟΝ ΗΟΤΝΗΟ ΣΟΤ 2007 ΚΑΗ ΔΗΥΔ Ω
ΒΑΗΚΟ ΣΟΥΟ ΝΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΔΗ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΜΔ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ
ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΕΟΤΝ ΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖΝ
ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ, ΜΔΩ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ CSR ΠΟΤ ΔΚΓΗΓΟΤΝ (ΤΥΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΤΜΔΝΔ
Ω ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΗ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΗ), ΓΗΑΘΔΗΜΖ ΣΟ: QUALITY
NET – ΓΗΚΣΤΟ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΩΝ
ΠΟΛΗΣΩΝ)
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Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε
Δθπόλεζε-Δπηκέιεηα: Ε. Μνπιθηώηεο,
ηέιερνο Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο
ΜΜΔ/ ΔΟΜΜΔΥ

7. ΠΖΓΔ

1. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ γηα ηελ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ






Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε - Καιέο Πξαθηηθέο
Καηάινγνο Καιώλ Πξαθηηθώλ + Γξάζεσλ
Καιέο Πξαθηηθέο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ
Καηάινγνο 50+ Καιώλ Πξαθηηθώλ
πλέδξην / Conference. ΚΟΗΝΧΝΗΚΧ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ, ΑΞΗΔ &
ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 07

2. Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ, ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ:







ΗΟΤΝΗΟΤ 2008
ΗΟΤΝΗΟΤ 2007
ΗΟΤΛΗΟΤ 2006
Γηάθνξα Δηδηθά έλζεηα γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε ησλ
Business & Society, Executive.
ΜΑΡΣΗΟ 2009: Ζ Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, εξγαιείν
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Αλ. Εαγνξηαλόο, Δ. Σζηκπινζηεθαλάθεο)
Οηθνλνκηθή θξίζε, ΔΚΔ θαη Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα (Αξ.
Μπειιέο)

3. ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΜΜΔ / E.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ..: « Ζ Καηάζηαζε θαη νη
πξννπηηθέο ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα », Δηήζηα Έθζεζε 2008 – Μέξνο Β΄.
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