
 Μεθοδολογίες και τεχνικές δημιουργίας 

δικτύων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

σε τοπικό επίπεδο 
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Στόχοι του σεμιναρίου 

Να  γίνουν κατανοητά  

 Η έννοια και η σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης  

 Οι ευκαιρίες για εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης  

 Τα οφέλη από την πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

 Η σημασία των Ενδιαφερομένων Μερών  

 Η δημιουργία συνεργασιών και δικτύων   

2 Εισαγωγή  
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Ένδειξη σεβασμού 

Kατά τη διάρκεια του σεμιναρίου 

να έχετε το κινητό σας τηλέφωνο στο «Αθόρυβο» 

Εισαγωγή  



Ας συστηθούμε 

4 Εισαγωγή  



Ας συστηθούμε 

Ο κάθε συμμετέχων παρουσιάζει τον εαυτό του: 
 

 Όνομα 

 Επιχείρηση και αντικείμενο δραστηριότητας   

 Επαγγελματικό υπόβαθρο 

 Χόμπι  

 Για ποιο λόγο αποφασίσατε να συμμετέχετε; Τι 

προσδοκάτε να αποκομίσετε; 

 

5 Εισαγωγή  



Ενότητες σεμιναρίου 

 Ενότητα 1: Αειφόρος ανάπτυξη και εταιρική κοινωνική 

ευθύνη 

 Ενότητα 2: Καλές πρακτικές, τάσεις και νομοθεσία  

 Ενότητα 3: Ενδιαφερόμενα μέρη 

 Ενότητα 4: Εμείς και ο κόσμος  γύρω μας 

 Ενότητα 5: Κάνοντας τη διαφορά μέσα από συνεργασίες 

 Ενότητα 6: Πώς θα ωφεληθεί η επιχείρηση μου;  

6 Εισαγωγή  



Πρόγραμμα σεμιναρίου 

Ωράριο Πρόγραμμα 

16:00-16:20 Εισαγωγή  

16:20-17:20 Ενότητα 1: Αειφόρος ανάπτυξη και εταιρική κοινωνική ευθύνη 

17:20-18:00 Ενότητα 2: Καλές πρακτικές, τάσεις και νομοθεσία  

18:00-18:15 Διάλειμμα 

18:15-18:55 Ενότητα 3: Ενδιαφερόμενα μέρη 

18:55-18:45 Ενότητα 4: Εμείς και ο κόσμος  γύρω μας 

18:45-19:00 Διάλειμμα 

19:00-19:40 Ενότητα 5: Κάνοντας τη διαφορά μέσα από συνεργασίες 

19:40-120:00 Ενότητα 6: Πώς θα ωφεληθεί η επιχείρηση μου;  

7 Εισαγωγή  



Μεθοδολογία σεμιναρίου 

 Διαδραστικές  ασκήσεις  σε ομάδες εργασίας  

 Συζήτηση 

 Μελέτη περιπτώσεων 

 Εισηγήσεις 

8 Εισαγωγή  
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Αειφόρος Ανάπτυξη και Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη 

Ενότητα 1 



Σκοπός της ενότητας 1 

Τι εννοούμε με τον όρο  
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;  

10 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Ερωτήματα για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)  

1. Όταν ακούτε τον όρο ΕΚΕ, τι είναι αυτό που 

σας έρχεται στο μυαλό; Τι πιστεύετε ότι είναι 

ΕΚΕ; 

2. Ακούμε συχνά τον όρο ΕΚΕ, όμως η ουσιαστική 

κατανόηση της ΕΚΕ είναι περιορισμένη εξαιτίας 

της έλλειψης ενημέρωσης. Ποια είναι η άποψή 

σας; 

3. Η ΕΚΕ δεν παρέχει συγκεκριμένα και 

μετρήσιμα οφέλη στην επιχείρηση. Θεωρείτε 

ότι ισχύει; 

11 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



ΕΚΕ και τα φώτα της 
δημοσιότητας  

Όλοι θέλουν να 
γνωρίζουν τι 
κάνουν οι 
επιχειρήσεις και οι 
οργανισμοί για την 
Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη! 

12 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Ορολογία 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)  

Εταιρική Ευθύνη 

Εταιρική Υπευθυνότητα  

Υπεύθυνο επιχειρείν 

Πράσινη Επιχειρηματικότητα 

13 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Αειφόρος Ανάπτυξη 
“Αειφόρος Ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που έχει ως στόχο 
να καλύψει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 
υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών και 
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες”  

(1987, Bruntland Commission, (formerly the WCED - World 
Commission on Environment & Development)) 
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Οικονομία 

Κοινωνία 

Περιβάλλον 

Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Αειφόρος Ανάπτυξη 

Οικονομική Αποτελεσματικότητα 

Κοινωνική Δικαιοσύνη  

Προστασία του Περιβάλλοντος 

15 

Στόχος να επιτευχτεί ταυτόχρονα:  

Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Ορισμοί  

ΕΚΕ είναι η οικειοθελής δέσμευση των 
επιχειρήσεων να εντάξουν στις  πρακτικές τους 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά 
κριτήρια/ ενέργειες, τα οποία είναι πέρα και 
πάνω από τις νομοθετικές υποχρεώσεις και 
σχετίζονται με όλους όσοι επηρεάζονται από τις 
δραστηριότητές τους.  

(Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ) 

16 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Ορισμοί 

• “μια μορφή εταιρικής αυτο-δέσμευσης 
ενσωματωμένη σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο” 

 (Wood, 1991) 

 

• “η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για 
συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, με 
παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
των εργαζομένων και των οικογενειών τους, 
όπως επίσης των κοινοτήτων και της κοινωνίας 
γενικότερα”  
(World Business Council for Sustainable Development, 1998) 

 
17 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Ορισμοί 

• “η έννοια σύμφωνα με την οποία οι 
επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική 
βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους 
λειτουργίες και στις συναλλαγές τους με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τους”  

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος 2001) 

 
• “η εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων για 

διαχείριση των δραστηριοτήτων τους με 
υπεύθυνο τρόπο”  

(International Chamber of Commerce, 2002) 

 18 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Ορισμοί 

Ο ποιο σύγχρονος ορισμός: 

 

“Εταιρική Υπευθυνότητα είναι η ευθύνη 
των  Οργανισμών/ Επιχειρήσεων  για 
τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία”   

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011) 

19 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Βασικά χαρακτηριστικά της ΕΚΕ 

• Είναι αυτοδεσμεύση, περάν της νομοθεσίας 
• Είναι διαρκής 
• Αφορά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 

οικονομικά θέματα 
• Απευθύνεται στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 
• Εντάσσεται σε ένα στρατηγικό 

επιχειρηματικό μοντέλο 
• Στοχεύει στην υπεύθυνη ανάπτυξη μέσα 

από την εξισορρόπηση του κόστους  

20 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Δεν είναι ΕΚΕ  

 

• Μόνο λόγια και καμία πράξη 

• Διόρθωση των κοινωνικών ανισοτήτων  

• Η πιο εύκολη λύση 

• Δημόσιες σχέσεις 

• Νομοθετικό πλαίσιο 

• Φιλανθρωπία   
 

«Τι πιστεύουν οι επιχειρήσεις για την ΕΚΕ»  
Παγκόσμια Τράπεζα 2005   

 
 

21 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



 ΕΚΕ και οφέλη 

• Ενίσχυση της αξίας του εμπορικού σήματος και της 
εταιρικής φήμης 

• Θετική εικόνα στα ενδιαφερόμενα μέρη  

• Μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση  

• Καλύτερη διαχείριση πιθανών κινδύνων και κρίσεων 

• Ικανοποιημένο  εργατικό δυναμικό και εργαζόμενοι 

• Αποδοτικές σχέσεις με την κυβέρνηση, την τοπική 
κοινότητα και τους συνεργάτες 

• Διεύρυνση του πελατολογίου 

• Αξιοποίηση ειδικών κεφαλαίων και χρηματοδοτήσεων 

• Οικονομίες κόστους με την καλύτερη χρήση πόρων 
 

22 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



 ΕΚΕ και Κίνδυνοι 

Τι προβλήματα μπορούμε να αποφύγουμε:  

• Θέματα φήμης 

• Αποκλεισμός  εκ μέρους των πελατών 

• Δυσκολία στην προσέγγιση καλών εργαζομένων 

• Χαμηλό ηθικό εργαζομένων  και χαμηλή 

αποδοτικότητα 

• Κυβερνητική δυσαρέσκεια 

23 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Εταιρική φιλανθρωπία  

Η εταιρική φιλανθρωπία μοιάζει με την ατομική 
φιλανθρωπία 

 

Περιλαμβάνει: 

• Δωρεές σε χρήμα: επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες 
 

• Δωρεές σε είδος: προϊόντα, πρόσβαση σε 
εθελοντικές ομάδες των εργαζομένων, χρήση των 
εγκαταστάσεων της επιχείρησης, υπηρεσίες ή 
οποιαδήποτε άλλη μη οικονομική υποστήριξη 

24 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Εταιρική φιλανθρωπία  

• Γίνεται χωρίς καμία προσδοκία άμεσου οφέλους 

• Περιλαμβάνει συνήθως έμμεσα οφέλη (ενίσχυση της 
εικόνας της επιχείρησης, την εμπλοκή των 
εργαζομένων, την αναγνώριση, κ.λπ.) 

• Τα όποια κοινωνικά και επιχειρηματικά οφέλη είναι 
ασαφή 

• Επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
ενός προβλήματος και όχι της αιτίας 
 

25 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Φιλανθρωπία και ΕΚΕ  
Η εταιρική φιλανθρωπία, δωρεές, αγαθοεργίες και 
χορηγίες δεν είναι ΕΚΕ 

Φιλανθρωπία Υπεύθυνο Επιχειρείν 

1) δεν 
αντιμετωπίζει/ 
επιλύει την αιτία 
του προβλήματος 
2) δεν σχετίζονται 
με την κύρια 
δραστηριότητα 
της επιχείρησης  
  

Η ΕΚΕ είναι μέρος της κουλτούρας της 
επιχείρησής: 
1) Χρησιμοποιεί καθημερινές διαδικασίες 
και αποφάσεις για να διαχειριστεί 
κοινωνικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται 
με τις δραστηριότητες της επιχείρησης  

 2) Έχει σχέση με την κύρια 
δραστηριότητα της επιχείρησης 

3) Βελτιώνει την απόδοση της 
επιχείρησης 

26 



Πεδία εφαρμογής ΕΚΕ 
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Εργαζόμενοι Περιβάλλον 

Κοινωνία Αγορά 

Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 
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•Ανακύκλωση 
•Διαχείριση 
αποβλήτων και 
επικίνδυνων 
αποβλήτων  

•Διαχείριση νερού 
και ενέργειας  

•Μέτρηση του 
ενεργειακού 
αποτυπώματος 

•Βελτίωση του 
ενεργειακού 
αποτυπώματος 

•Ορθολογική 
χρήση φυσικών 
πόρων 

•Πλάνο 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  

•Ανάπτυξη 
υπεύθυνων 
προϊόντων/  
υπηρεσιών 

•Υποστήριξη τοπικών 
προμηθευτών  

•Ασφάλεια 
προϊόντων 

•Τιμολογιακές 
πολιτικές 

•Υποστήριξη μετά 
την πώληση 

•Επίλυση 
προβλημάτων με 
προμηθευτές, 
πελάτες 

•Διερεύνηση 
απόψεων πελατών 
και συνεργατών 

•Καλές σχέσεις με 
τις τοπικές 
κοινότητες  

•Υποστήριξη 
κοινωνικών 
ομάδων που 
βρίσκονται σε 
ανάγκη  

•Πλάνο 
υποστήριξης 
δράσεων στην 
τοπική κοινωνία 

•Δημιουργία 
κουμπαρά για την 
ενίσχυση 
ιδρυμάτων 

•Υποστήριξη σε 
σχολειά, 
γηροκομεία κλπ 

•Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και 
εκπαίδευσης 
προσωπικού 

•Προστασία 
εργασιακών 
δικαιωμάτων 

•Υγιεινή και 
ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας 

•Ίσες ευκαιρίες και 
δικαιώματα 

•Ποιότητα ζωής 
•Ελευθερία του» 
συνεταιρίζεσθαι» 

•Ιδιωτική 
ασφάλιση 

•Εργασία σε άτομα 
με ειδικές ανάγκες 

Εργαζόμενοι 
 

Πεδία εφαρμογής ΕΚΕ 
Παραδείγματα 

Κοινωνία 
 

Περιβάλλον 
 

Αγορά 
 



Πεδία εφαρμογής ΕΚΕ 

• Τοπική κοινωνία 

• Υποστήριξη κοινωνικών 
ομάδων σε ανάγκη  

 

• Ανακύκλωση 

• Διαχείριση αποβλήτων,  
νερού και ενέργειας  

• Μέτρηση και βελτίωση του 
ενεργειακού 
αποτυπώματος 

• Ορθολογική χρήση 
φυσικών πόρων 

•Ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
εκπαίδευσης προσωπικού 

•Προστασία εργασιακών 
δικαιωμάτων 

•Υγιεινή και ασφάλεια  

•Ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα 

•Ποιότητα ζωής 

•συνεταιρίζεσθαι 

Εργαζόμενοι Περιβάλλον 

Κοινωνία Αγορά 
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Ηγεσία, Διαχείριση επιχείρησης, Αξίες, Κουλτούρα 

• Υπεύθυνα προϊόντα 
• Ασφάλεια προϊόντων 
• Τιμολογιακές πολιτικές  
• Έρευνες πελατών και 

συνεργατών 
• Επίλυση προβλημάτων με 

προμηθευτές, πελάτες 
• Υποστήριξη τοπ. προμηθευτών  
• Υποστήριξη μετά την πώληση 

Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Κοινωνία 

Καλές πρακτικές που σχεδιάζουν, 
αναπτύσσουν και εφαρμόζουν οι 
επιχειρήσεις υποστηρίζοντας τη δέσμευσή 
τους στην υποστήριξη της κοινωνικής 
συνοχής.  

30 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:  
Υποστήριξη Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών 

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
δραστηριοποιείται 
στους τομείς των 
κατασκευών, της 
παραγωγής και 
εμπορίας ηλεκτρικής 
ενέργειας, των 
παραχωρήσεων, της 
διαχείρισης 
απορριμμάτων, των 
μεταλλευτικών 
δραστηριοτήτων και 
της ανάπτυξης και 
διαχείρισης ακινήτων. 

http://www.terna.gr/el 
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Υποστήριξη του προγράμματος σίτισης 
μαθητών και ευπαθών ομάδων του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου σε είδος (τρόφιμα) με την 
ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων του 
Ομίλου σε όλη την Ελλάδα. 
 

Προσφορά τροφίμων αξίας 15,000 ευρώ, 
καλύπτοντας έτσι μέρος των αναγκών του 
Βρεφοκομείου σε πρώτες ύλες προκειμένου να 
παρασκευάσει γεύματα.  
 

Ωφελούμενοι: Μαθητές και ευπαθείς ομάδες 
Δήμου Αθηναίων 
 

Στη δράση συμμετείχαν περίπου 400 άτομα 
(το 1/5 των εργαζομένων στην Ελλάδα) 

http://www.terna.gr/el/
http://www.terna.gr/el/
http://www.terna.gr/el/


Μουσείο Λούλη:  
Από το σιτάρι στο ψωμί 

Το Μουσείο Λούλη «Από το σιτάρι στο ψωμί» 
δημιουργήθηκε από την οικογένεια Λούλη, η οποία 
για περισσότερο από 100 χρόνια συλλέγει 
παραδοσιακά αντικείμενα σχετικά με τη σπορά, το 
θερισμό, την άλεση, το ζύμωμα.  
 

Το Μουσείο δημιουργήθηκε το 2012, στο κτίριο των 
Μύλων Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι και διαθέτει 
τη μεγαλύτερη στον κόσμο συλλογή σφραγίδων 
πρόσφορου, αίθουσα προβολών και αρτοποιείο με 
παραδοσιακό φούρνο για διαδραστική συμμετοχή 
των παιδιών. 
 

Το μουσείο έχουν επισκεφτεί (δωρεάν) πάνω από 
10.000 άτομα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 
Μουσείο Λούλη είναι προσβάσιμο από άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 
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Οι Μύλοι Λούλη είναι 
μία οικογενειακή και 
ελληνική εταιρεία με 
παράδοση 230 
χρόνων παρουσίας 
στην ελληνική 
οικονομία, αλλά και 
συνεχούς κοινωνικής 
δράσης, που 
συνεχίζεται αδιάκοπα 
με το Μουσείο.  

www.loulismills.gr 

 

http://www.loulismills.gr/


SARMED: 
Τράπεζα Αίματος  

Στο διάστημα 2012-2015, η SARMED 
πραγματοποίησε ομαδικές αιμοδοσίες σε 
συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. 
 

Με στόχο την μακροπρόθεσμη και πολύτιμη 
συνεισφορά στον άνθρωπο, η SARMED κάθε 
χρόνο πραγματοποιεί δύο ομαδικές αιμοδοσίες 
στις εγκαταστάσεις της, ως πράξη αγάπης και 
απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας.  
 

Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί 182 μονάδες 
αίματος συνολικά, μέσα από 6 αιμοδοσίες.  
 

Στη δράση συμμετείχε, η ομάδα αιμοδοσίας της 
SARMED, αριθμώντας περί τα 75 μέλη.  
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SARMED είναι μια 
πρωτοπόρος δυναμική 
ελληνική εταιρία 
παροχής 
καθετοποιημένων 
υπηρεσιών 3rd party 
Logistics. Τη 
χαρακτηρίζουν η 
πελατοκεντρική 
προσέγγιση και η 
εστίαση στην 
καινοτομία, την 
τεχνολογία και την 
αειφόρο ανάπτυξη. 

www.sarmed.gr 

http://sarmed.gr/


ΤΝΤ: 
Μεταφέρουμε Ελπίδα  

Κοινωνική πρωτοβουλία 2014 
«Μεταφέρουμε Ελπίδα».  

Διάρκεια: 17 Οκτωβρίου - 20 Ιανουαρίου 2015  
 

Η ΤΝΤ μετέφερε είδη πρώτης ανάγκης σε 
ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και 
κοινωνικές δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης που 
στηρίζουν παιδιά & οικογένειες. Αποτελέσματα: 
  

-Περιοχές: Αττική, Θεσ/νίκη, Ηράκλειο Κρήτης 
-7 κατηγορίες ειδών πρώτης ανάγκης 
-26 συνεργαζόμενες εταιρείες 
-17 συμμετέχοντες οργανισμοί 
-412 πακέτα ελπίδας παραδόθηκαν συνολικά 
-3.761 επωφελούμενοι  

Η ΤΝΤ οργάνωσε τη μέθοδο συλλογής και εκπονήσαμε 
Οδηγό Συλλογής Ειδών Πρώτης Ανάγκης & 
Δημιουργίας των «Πακέτων Ελπίδας» 
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H ΤΝΤ κατέχει ηγετική 
θέση στον κλάδο 
ταχυμεταφορών  σε 
παγκόσμιο επίπεδο, 
δραστηριοποιείται σε 
περισσότερες από 200 
χώρες και κατέχει μία 
ιδιαίτερα ισχυρή θέση 
στην Ευρώπη. 

www.tnt.com 

http://www.metaferou
me-elpida.gr 

 

http://www.tnt.com/
http://www.metaferoume-elpida.gr/
http://www.metaferoume-elpida.gr/
http://www.metaferoume-elpida.gr/
http://www.metaferoume-elpida.gr/
http://www.metaferoume-elpida.gr/


MSD (Merck Sharp & Dohme): 
πρόληψη της Αγκυλοποιητικής Σπονδυλαρθρίτιδας (ΑΣ) 

Πανελλαδικό πρόγραμμα για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση στην πρόληψη της 
Αγκυλοποιητικής Σπονδυλαρθρίτιδας. 

Στόχος: Ενημέρωση για τα συμπτώματα της ΑΣ 
και προτροπή  για εξέταση. 
 

Περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι από όλη την 
Ελλάδα ενημερώθηκαν για την ΑΣ μέσα από 120 
δημοσιεύματα και 18 τηλεοπτικά δελτία 
ειδήσεων.  
 

Οι ρευματολόγοι ανέφεραν αύξηση του αριθμού 
των επισκέψεων και των ερωτήσεων από 
πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς.  Περισσότεροι 
από 100 ασθενείς παρακολούθησαν τα 
σεμινάρια.  
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Η MSD (Merck Sharp & 
Dohme) είναι ένας 
παγκόσμιος ηγέτης στο 
χώρο της Υγείας και 
μια από τις 
μεγαλύτερες 
φαρμακευτικές εταιρίας 
παγκοσμίως, με 
παρουσία σε 140 
χώρες και 74.000 
εργαζόμενους. 

www.msd.gr 

 

http://www.msd.gr/


Princess Andriana Resort & Spa 
Στήριξη της τοπικής κοινωνίας 

Η δράση στοχεύει στην όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη απασχόληση ατόμων από την 
τοπική κοινωνία στην επιχείρηση και την 
εκπαίδευσή τους, με σκοπό την ετήσια 
επαναπρόσληψή τους και την αποφυγή 
αναζήτησης προσωπικού από άλλες περιοχές. 
 

Η δράση ξεκίνησε το 2012 με το άνοιγμα του 
ξενοδοχείου και συνεχίζεται ετησίως. Οι 
προσλήψεις γίνονται για διάστημα 5-6 μηνών 
και το προσωπικό επαναπροσλαμβάνεται 
ετησίως. 
 

Τα έμπρακτα αποτελέσματα εντοπίζονται 
κυρίως στην ενίσχυση της απασχόλησης των 
γηγενών πληθυσμών και στην ενίσχυση της 
απασχόλησης των νέων.  
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Το Princess Andriana 
Resort & Spa είναι 
περήφανο μέλος των H 
Hotels Collection, ενός 
ομίλου επίλεκτων 
ξενοδοχείων τεσσάρων 
και πέντε αστέρων που 
δημιουργήθηκε και 
διευθύνεται από την 
οικογένεια 
Χατζηλαζάρου. 

www.princessandriana.
com 

http://www.princessandriana.com/
http://www.princessandriana.com/


Vivechrom:  
Το Δικό σας Κοινωνικό Πρόγραμμα 

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 

που υλοποιεί η Vivechrom από 

το 2006 και έχει στόχο να  

ενθαρρύνει την ενεργό  

συμμετοχή του προσωπικού της στα κοινά.  
 

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να προτείνει στην 
Εταιρεία να στηρίξει, είτε οικονομικά είτε υλικά 
ένα κοινωνικό πρόγραμμα. 
 

Βασικές προϋποθέσεις για τη στήριξη του έργου 
είναι ο εργαζόμενος να συμμετέχει προσωπικά 
στο έργο που προτείνει, η πρόταση να είναι 
επωφελής για το κοινωνικό σύνολο και να μην 
έχει πολιτικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο. 
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Η Vivechrom, μέλος 
του πολυεθνικού 
ομίλου AkzoNobel, 
κατέχει ηγετική θέση 
στον κλάδο των 
χρωμάτων στην 
Ελλάδα παράγοντας 
προϊόντα υψηλής 
ποιότητας, τα οποία 
καλύπτουν τις ανάγκες 
της αγοράς για 
οικοδομικά χρώματα.   

www.vivechrom.gr 

http://www.vivechrom.gr/


3Μ: Σεμινάρια Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας και 

Τελικών Χρηστών Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Η 3Μ έχει αναπτύξει ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό 
υλικό που βοηθά τους επαγγελματίες να 
προστατεύονται, να γίνονται αποδοτικότεροι και 
εξασφαλίζει τη σωστή χρήση των κατάλληλων ΜΑΠ.  
 

Η 3Μ Ελλάς διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια 
επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας εντός της 
εταιρείας και τελικών χρηστών ΜΑΠ στις 
εγκαταστάσεις των βιομηχανιών χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση. Αποτελέσματα 
 

• Την τελευταία 3ετία έχουν παρακολουθήσει τα 
σεμινάρια πάνω από 500 άτομα  
• Ενημέρωση συμμετεχόντων για τα είδη  

κινδύνων στο χώρο εργασίας. 
• Διαμόρφωση συνείδησης ως προς τους  

πιθανούς εργασιακούς κινδύνους 
• Ευαισθητοποίηση και γνώση της χρήσης ΜΑΠ. 
• Δημιουργία κουλτούρας ασφαλείας. 
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Η 3Μ δημιουργεί 
βιομηχανικά προϊόντα,  
φροντίδας υγείας, 
ηλεκτρολογικά, 
ασφάλειας, γραφικών, 
καταναλωτικά κ.ά. 

Μία από τις  
σημαντικότερες 
κατηγορίες προϊόντων 
είναι τα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας.  

www.3m.gr 

http://www.3m.gr/


KLEEMANN  
ασφαλής χρήση ανελκυστήρα & κυλιόμενων κλιμάκων 

Στο πλαίσιο της πολιτικής της  

για την ασφάλεια, εκπαιδεύει  

μαθητές στην ασφαλή και  

σωστή χρήση των κυλιόμενων 

κλιμάκων και ανελκυστήρων. 
. 

Στόχοι του προγράμματος  
1. τα παιδιά να αποκτήσουν καλύτερη ενημέρωση 
σε θέματα ασφάλειας 

2. Να μειώσουμε φόβους/ ανησυχίες σχετικά με τη 
χρήση του ανελκυστήρα & κυλιόμενων κλιμάκων  
3. Να γνωρίζουν τα παιδιά τι πρέπει να κάνουν σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 
4. Κίνητρο στην κοινωνία/εταιρίες να αναπτύξουν 
νοοτροπία για την πρόληψη ατυχημάτων 
. 

Από τον Μάρτιο του 2009 έχουν εκπαιδευτεί 
περίπου 240 παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών. 
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Η KLEEMANN είναι μία 
από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες ανελκυστήρων 
στην ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια αγορά. 
Ιδρύθηκε το 1983 στην 
Ελλάδα και σήμερα 
διατηρεί την παρουσία 
της με θυγατρικές και 
γραφεία πωλήσεων σε 
13 χώρες, ενώ εξάγει σε 
98 χώρες σε όλο τον 
κόσμο 

www.kleemann.gr 

 

http://www.kleemann.gr/
http://www.kleemann.gr/
http://www.kleemann.gr/


Coco Mat: 
 καταπολέμηση των διακρίσεων  

Επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στις 
τοπικές, φυσικές και βιώσιμες πρακτικές.  
 

-3% αύξηση μισθού σε όσους κόβουν το κάπνισμα 
-Πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες και από 
φυλετικές, θρησκευτικές, εθνότητες μειονότητες.  

-Καθηγητής διδάσκει  ελληνικά 2 φορές/ εβδομάδα  
-5% αύξηση σε όσους πηγαίνουν στη δουλειά με 
ποδήλατό  

-5% έκπτωση στους πελάτες που οδηγούν το 
ποδήλατό τους μέχρι το κατάστημα 
. 

Κοινωνικά οφέλη 

Στήριξη των κοινωνικώς ευπαθών ομάδων 

Πολυπολιτισμικότητα 

Εταιρικά οφέλη 

Πρότυπο εταιρικής κοινωνικής συνεισφοράς 

Αύξηση παραγωγικότητας και μείωση κόστους 

Εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς την εταιρεία 
40 

Η COCO-MAT ιδρύθηκε 
το 1989 και είναι 
σήμερα από τις ηγέτιδες 
στο χώρο των 
οικολογικών προϊόντων 
ύπνου (στρώματα, 
μαξιλάρια, παπλώματα, 
ανωστρώματα, 
κρεβατοστρώματα), 
λευκών ειδών και 
επίπλων για σπίτια και 
ξενοδοχεία. Το δίκτυό 
της περιλαμβάνει 
καταστήματα σε 13 
χώρες με πελάτες όλα 
τα μέρη του κόσμου. 

www.coco-mat.com 

 

http://www.coco-mat.com/
http://www.coco-mat.com/
http://www.coco-mat.com/


Mavi Jeans: 
 Δώρισε το τζιν σου! 

Η Mavi Jeans είναι ένα δημοφιλές Τουρκικό 
κατάστημα τζιν. 

Η δράση ΕΚΕ την οποία υποστηρίζει καλεί τους 
πελάτες της να δωρίσουν παλιά παντελόνια τζιν 
το οποία δεν φορούν για καλό σκοπό. 

Σε αντάλλαγμα, η εταιρεία δίνει μια κάρτα με την 
οποία ο πελάτης κερδίζει 30% έκπτωση για την 
αγορά καινούριων τζιν από το κατάστημα 

Τα τζιν συλλέγονται σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο και μοιράζονται σε  άπορους μέσω της 
Φιλανθρωπική Οργάνωσης Dar El Orman. 
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Η Mavi από ένα μικρό 
κατάστημα στην 
Κωνσταντινούπολη 
εξαπλώθηκε σε πάνω 
από 4000 εξειδικευμένα 
καταστήματα, σε 
περισσότερες από 50 
χώρες. Η Mavi διαθέτει 
πάνω από 310 
καταστήματα λιανικής 
πώλησης και έχει 
πουλήσει πάνω από 40 
εκατομμύρια ζεύγη τζιν.  

www.mavi.com/ 

 

http://www.mavi.com/
http://www.mavi.com/
http://www.mavi.com/
http://www.mavi.com/


Παπαδοπούλου: 
διάθεση προϊόντων  

Διάθεση στο κοινό (πτωχούς, ανέργους, 
πολυτέκνους, εκδηλώσεις) τυποποιημένων 
προϊόντων για κοινωνικούς σκοπούς.  
 

Υποστηρίζει ενεργά τις δράσεις της  

τράπεζας τροφίμων, κοινωνικών 
παντοπωλείων, Ιερών μητροπόλεων, 
κέντρου συμπαράστασης του ανθρώπου, του 
σωματείου Δεσμός και πολλών μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών  
 

Το 2013 διέθεσε 40.992 συσκευασίες 
προϊόντων το οποία αντιστοιχούν σε βάρος 
8.303 κιλών. 
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Διαθέτει 4 εργοστάσια 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Βόλο και Οινόφυτα, 
καθώς και μία κεντρική 
Αποθήκη στον 
Ασπρόπυργο.  

Ηγείται στο χώρο της 
μπισκοτοποιίας ενώ 
κατέχει σημαντική θέση 
στον τομέα των 
αρτοσκευασμάτων. 
Διαθέτει 4 εργοστάσια, 
απασχολεί 1200 
εργαζόμενους, και 
εξάγει σε πάνω από 40 
χώρες και 5 ηπείρους 

www. papadopoulou.gr 

 

http://papadopoulou.gr/
http://papadopoulou.gr/


Campbell Canada: 
social soup (σούπα για τον συνάνθρωπο) 

Η πρωτοβουλία της Campbell έχει στόχο 
την καταπολέμηση της πείνας. 
Το προϊόν, μια σούπα που περιλαμβάνει 
όλα τα θρεπτικά συστατικά που 
απαιτούνται για μια μέρα, σχεδιάστηκε 
και αναπτύχθηκε από τους υπαλλήλους 
της εταιρείας. Εργαζόμενοι της εταιρίας 
από όλα τα τμήματα και όλες τις 
ειδικότητες συνεργάστηκαν και 
καταλήξουν στη συγκεκριμένη ιδέα. 
 
Το αποτέλεσμα ήταν ρηξικέλευθο και 
απεικονίζει ξεκάθαρα πώς μια καινοτόμα 
πρωτοβουλία ΕΚΕ μπορεί να ενισχύσει 
την επιχειρηματικότητα της εταιρείας  
και να αξιοποιήσει τις ικανότητες της. 
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ΗCampbell Soup 
Company είναι διεθνής 
κατασκευαστής και 
διακινητής τροφίμων και 
γευμάτων. 
Ιδρύθηκε το 1869 και 
έχει στο 
χαρτοφυλάκιο της 
ηγετικά σήματα 

 
www.campbellsoup.ca 

 

http://www.campbellsoup.ca/


Ανακεφαλαίωση ενότητας 1 

Τί μάθαμε; 

44 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 
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Καλές Πρακτικές, Διεθνείς 
Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  

Ενότητα 2 



Σκοπός της ενότητας 2 

Σφαιρική αντίληψη και 
ολοκληρωμένη κατανόηση της 

ΕΚΕ 

46 Ενότητα 2 Καλές Πρακτικές, Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  



Το Οικουμενικό Σύμφωνο των 
Ηνωμένων Εθνών 

Το Οικουμενικό Σύμφωνο ζητά από επιχειρήσεις να 
υποστηρίξουν και να θεσπίσουν μέσα στο 
ευρύτερο πλαίσιο επιρροής τους, ένα σύνολο 
βασικών αξιών στους εξής τομείς: 

 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 Εργασία 

 Περιβάλλον 

 Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

47 Ενότητα 2 Καλές Πρακτικές, Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  



Το Οικουμενικό Σύμφωνο των 
Ηνωμένων Εθνών 

10 παγκόσμιες αρχές: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να:  

1. στηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων 

ανθρώπινων δικαιωμάτων 

2. διασφαλίζουν ότι δεν συνεργούν σε καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

3. προασπίζουν την ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και την αποτελεσματική 

αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις  

4. προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής 

εργασίας  

5. προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας  

6. προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων σε σχέση με τις προσλήψεις και την 

απασχόληση  

7. υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις  

8. αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής 

υπευθυνότητας  

9. ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών  

10.αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και 

της δωροδοκίας  48 



Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την EKE 

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει νέα στρατηγική για ΕΚΕ  
 

Στόχος: Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη και θέσεων απασχόλησης σε μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα 
 

Βασικοί τομείς δράσης: 

• Ενίσχυση  προβολής της Εταιρικής Υπευθυνότητας 

• Βελτίωση/ εντοπισμός του επιπέδου αξιοπιστίας της επιχείρησης 

• Βελτίωση των διαδικασιών αυτορρύθμισης 

• Ενίσχυση  της επιβράβευσης για την Εταιρική Υπευθυνότητα  

• Ενσωμάτωση των αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας στην 

εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα  

• Έμφαση σε Εθνικές/ Περιφερειακές/ Τοπικές Πολιτικές ΕΚΕ 

49 Ενότητα 2 Καλές Πρακτικές, Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  



Ελληνικές τάσεις ΕΚΕ 

 
Έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας για το 2014 
 
Η διαχρονική έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας 
πραγματοποιείται από το 2003 μέχρι σήμερα, σε 
συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό GlobeScan 
και το Πάντειο Πανεπιστήμιο.   

50 Ενότητα 2 Καλές Πρακτικές, Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  



Ελληνικές τάσεις ΕΚΕ 

Εδραιώνεται με ανοδικές τάσεις στην συνείδηση του Έλληνα 
Καταναλωτή η ενεργή πράξη επιβράβευσης και τιμωρίας 
 

 43,6 % έχουν σκεφτεί να επιβραβεύσουν υπεύθυνες 
επιχειρήσεις  

 36,5% το έπραξαν τον προηγούμενο χρόνο 
 

 

 
 
 

 
 58,1  % έχουν σκεφτεί να τιμωρήσουν μη 

υπεύθυνες επιχειρήσεις  
 53,4 % το έπραξαν τον προηγούμενο 

χρόνο 
 

51 Ενότητα 2 Καλές Πρακτικές, Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  



Ελληνικές τάσεις ΕΚΕ 
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Κλάδοι της Τεχνολογίας, των Σούπερ Μάρκετ και των Ηλεκτρικών Ειδών 
θεωρούνται ως πιο υπεύθυνοι κλάδοι.  

Ενότητα 2 Καλές Πρακτικές, Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  



Ελληνικές τάσεις ΕΚΕ 

Πως μάθατε ότι μια εταιρία είναι 
κοινωνικά υπεύθυνη; 
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Προσωπική 
εμπειρία με την 

εταιρεία/προϊόντα 
εταιρείας  
47,3% 

Πληροφορίες από 
φίλους ή 

οικογένεια  
47,3% 

Αναφορές σε 
ειδήσεις/Μμε 

27,4% 

Ενότητα 2 Καλές Πρακτικές, Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  



Ελληνικές τάσεις ΕΚΕ; 

54 

ΕΙΚΟΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Να είναι 
Ειλικρινής/ αξιόπιστη/ 

ηθική/ διαφανής/ 
υπεύθυνη διοίκηση/ 

καλή εταιρική εικόνα/ 
κερδοφόρα- παραμένει 
στη χώρα/ διαφανής 

δημοσιότητα  
37% 

ΠΡΟΙΟΝ/ ΤΙΜΕΣ 

Παράγει καλής 
ποιότητας/ υγιεινά και 
ασφαλή προϊόντα και 

υπηρεσίες/ μεγαλύτερη 
ποικιλία/ προϊόντων/ 
καλύτερα προϊόντα/ 

χρεώνει χαμηλότερες/ 
δίκαιες τιμές 

21,4% 

Ενότητα 2 Καλές Πρακτικές, Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  

Τι είναι σημαντικό; 



Διεθνείς τάσεις ΕΚΕ 

Ενότητα 2 Καλές Πρακτικές, Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  

Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι νοιάζονται και 
υποστηρίζουν υπεύθυνα προϊόντα/ επιχειρήσεις. Τι 
λένε οι πράξεις τους;  

Nielsen, 2015 –Doing Well by Doing good 
Nielsen, 2015 – Ευημερώντας κάνοντας καλό  
 



 

Διεθνείς τάσεις ΕΚΕ 

Οι καταναλωτές 
τελικά θα 
πληρώσουν 
παραπάνω για 
υπεύθυνα προϊόντα 
από υπεύθυνες 
επιχειρήσεις?  

Nielsen, 2015 –Doing Well by Doing good 
Nielsen, 2015 – Ευημερώντας κάνοντας καλό  
 



Διεθνείς τάσεις ΕΚΕ 
Πόσο σημαντική είναι η ΕΚΕ;  

 

Ethical corporation, 2015, The state of sustainability 
Ethical corporation, 2015, η κατάσταση της Αειφόρου Ανάπτυξης 



Διεθνείς τάσεις ΕΚΕ 

 

Ernst & Young and GreenBiz Group, 2013, Six growing trends in corporate sustainability 
Ernst & Young and GreenBiz Group, 2013, έξι τάσεις στην εταιρική Αειφορία 



Ανακεφαλαίωση ενότητας 2 

Τί μάθαμε; 

59 Ενότητα 2 Καλές Πρακτικές, Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  



60 

Ενδιαφερόμενα Μέρη 

Ενότητα 3 



Σκοπός της ενότητας 3 

Να αναγνωρίσουμε το κοινωνικό 
σύνολο το οποίο επηρεάζουμε και 

μας επηρεάζει   

61 Ενότητα 3 Ενδιαφερόμενα Μέρη 



Ενδιαφερόμενα Μέρη 

 
Όλοι όσοι επηρεάζουν και επηρεάζονται άμεσα ή 
έμμεσα από τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις 
της επιχείρησης. 

62 Ενότητα 3 Ενδιαφερόμενα Μέρη 



Ενδιαφερόμενα Μέρη 

 

63 

Εταιρεία 

Ομάδες 
Καταναλωτών  Δημόσιος  

Τομέας 

Κυβέρνηση 

Ανταγωνιστές 

Προμηθευτές 

Ευάλωτες 
ομάδες 

Ρυθμιστικές 
Αρχές 

Τοπική  
Κοινωνία 

Μέσα 
Ενημέρωσης 

Πελάτες 
Ακαδημαϊκή 

Κοινότητα 

Αντισυμβατικές 
Ομάδες Ασφαλιστικές 

Εταιρίες 

Διασημότητες 
& Κοινωνικά 

Πρότυπα  

Οικονομικοί 
Αναλυτές 

Μέτοχοι 

Σωματεία 

Διαφημιστές 

Εργαζόμενοι 

Έμποροι 
Λιανικής 
Πώλησης 

Ακτιβιστές/ 
ΜΚΟ 



Ενδιαφερόμενα Μέρη 
Γιατί είναι σημαντικά; 

Μπορούμε να: 
 

• εντοπίσουμε άτομα, ομάδες που μπορούν να 
επηρεάσουν τις  δράσεις ΕΚΕ μας είτε θετικά είτε 
αρνητικά 

• προβλέψουμε το είδος της επιρροής, θετικής ή 
αρνητικής, που  ομάδες μπορεί να έχουν στις  
δράσεις ΕΚΕ  

• αναπτύξουμε στρατηγικές για να κερδίσουν οι 
δράσεις ΕΚΕ μας αποτελεσματική υποστήριξη και 
να μειωθούν πιθανές αντιδράσεις 

64 Ενότητα 3 Ενδιαφερόμενα Μέρη 



Αναγνώριση Ενδιαφερόμενων 
Μερών 

Στόχος: Να εντοπίσουμε, να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τις 

διαφορετικές ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με την επιχείρησή  

σας  (τους επηρεάζουμε και μας επηρεάζουν)   
 

Ζητούμενα:  Σχηματίστε ομάδες των 5 ατόμων. Επιλέξτε ως παράδειγμα μια 

από τις επιχειρήσεις των μελών της ομάδας, και:  

1) Εντοπίστε τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με την 

επιχείρηση σας  

2) Εντοπίστε τις υποομάδες    
 

Αποτέλεσμα: Παρουσίαση και συζήτηση 

Διάρκεια: Προετοιμασία 10’ –παρουσίαση 10’  

Εκμάθηση: Απόκτηση ξεκάθαρης και ολοκληρωμένης εικόνας των   

ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζουν/επηρεάζονται από την επιχείρησή σας 

65 Ενότητα 3 Ενδιαφερόμενα Μέρη 
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Ομάδα 2 Ομάδα 1 Ομάδα 3 

Ομάδα 4 

Ομάδα 5 

Ομάδα 10 

Ομάδα 9 

Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομάδα 8 

Αναγνώριση Ενδιαφερόμενων Μερών 

66 



Τι συμπεραίνουμε;  

Κάποιες ερωτήσεις: 
 
1. Είναι όλες οι ομάδες εξίσου σημαντικές; 
2. Έχουμε την ίδια σχέση με όλες τις 

ομάδες; 
3. Ποιες ομάδες μπορούμε να επηρεάσουμε 

περισσότερο;  
 

67 Ενότητα 3 Ενδιαφερόμενα Μέρη 



Ανακεφαλαίωση ενότητας 3 

Τί μάθαμε; 

68 Ενότητα 3 Ενδιαφερόμενα Μέρη 



69 

Εμείς και ο κόσμος  γύρω μας 

Ενότητα 4 



Σκοπός της ενότητας 4 

Να αναγνωρίσουμε ποιες είναι οι ανάγκες 
των ενδιαφερόμενων μερών και πως/εάν 

μπορούμε να συνδράμουμε  

70 Ενότητα 4 Εμείς και ο κόσμος  γύρω μας 



Άσκηση 

Στόχος: Κατανοούμε τα προβλήματα και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων 

μερών  
 

Ζητούμενα:  Σχηματίστε ομάδες των 5 ατόμων. Επιλέξτε ως παράδειγμα μια 

από τις επιχειρήσεις των μελών της ομάδας, και:  

1. Επιλέξτε 4 τυχαίες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών  

2. Αναγνωρίστε ποια είναι τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τώρα, στην 
παρούσα οικονομική/κοινωνική συγκυρία  

3. Αναγνωρίστε ποιες είναι οι προσδοκίες που έχουν 
 

Αποτέλεσμα: Παρουσίαση και συζήτηση 

Διάρκεια: Προετοιμασία 10’ – παρουσίαση 10’  

Εκμάθηση: Απόκτηση ξεκάθαρης και ολοκληρωμένης εικόνας των   

ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζουν/επηρεάζονται από την επιχείρησή σας 

71 Ενότητα 3 Ενδιαφερόμενα Μέρη 



Ενδιαφερόμενα μέρη 
προβλήματα και προσδοκίες  

72 

Ενδιαφερόμενα 
Μέρη  

Προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν 

Προσδοκίες από 
την κοινωνία/εμάς 

εργαζόμενοι Ανασφάλεια 

Φόβος για την ανεργία 

Φόβος για την ασφάλιση  

πελάτες 

Κοινωνικές υπηρεσίες  

Ενότητα 4 Εμείς και ο κόσμος  γύρω μας 



Άσκηση 

Στόχος: Αναζητούμε τόπους να συνδράμουμε στην επίλυση των 

προβλημάτων των ενδιαφερόμενων μερών (όπου είναι εφικτό) 
 

Ζητούμενα:  Σε συνέχεια της προηγούμενης άσκησης:  

1. Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί σκεφτείτε τι δράσεις και 
ενέργειες θα μπορούσατε να κάνετε ώστε να βοηθήσετε 

 

Αποτέλεσμα: Παρουσίαση και συζήτηση 

Διάρκεια: Προετοιμασία 10’ – παρουσίαση 10’  

Εκμάθηση: Απόκτηση ξεκάθαρης και ολοκληρωμένης εικόνας των   

ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζουν/επηρεάζονται από την 

επιχείρησή σας 

73 Ενότητα 3 Ενδιαφερόμενα Μέρη 



Ενδιαφερόμενα μέρη  
μπορούμε να βοηθήσουμε;  

74 

Ενδιαφερόμενα 
Μέρη  

Προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν 

Μπορώ να βοηθήσω; 
Πως; 

 

Ενότητα 4 Εμείς και ο κόσμος  γύρω μας 



Ανακεφαλαίωση ενότητας 4 

Τί μάθαμε; 

75 Ενότητα 4 Εμείς και ο κόσμος  γύρω μας 



76 

Συνεργασίες, δίκτυα και 
κάνοντας τη διαφορά 

Ενότητα 5 

Ενότητα 5 Συνεργασίες και δίκτυα  



Σκοπός της ενότητας 5 

Με ποιους τρόπους μπορώ να βοηθήσω 
–πιο- αποτελεσματικά; 

77 Ενότητα 5 Συνεργασίες και δίκτυα  



Ας κάνω ένα πλάνο 

78 

Τι θέλω να 
επιτύχω 

• Θέλω να 
βοηθήσω; 

• Μπορώ να 
βοηθήσω; 

• Τι βοήθεια 
χρειάζεται το 
ενδιαφερόμεν
ο μέρος; 

Σχετίζεται 
με το 

αντικείμενο 
μου 

• Σχετίζεται με 
το αντικείμενο 
μου; 

• Μπορώ να 
προσφέρω 
κάτι το οποίο 
γνωρίζω καλά;  

• Είναι στο 
γεωγραφικό 
χώρο στον 
οποίο 
δραστηριοποι
ούμαι; 

Τι χρειάζομαι  

• Μπορώ να 
προσφέρω 
μόνος μου; 

• Θα ήταν 
καλύτερα αν 
συνεργαζόμουν 
με κάποιον 
ώστε να 
προσφέρουμε 
περισσότερα 
και διαρκώς; 

• Ποιος θα ήταν 
αυτός;  

• Πώς μπορούμε 
να 
συνεργαστούμε
; 

Αξιολόγηση 

• Τι καταφέραμε; 

• Αυτό που 
καταφέραμε ήταν 
αυτό που θέλαμε; 

• Αυτό που 
προσφέραμε είχε 
αξία για το 
ενδιαφερόμενο 
μέρος; 

• Μπορώ να το 
αποδείξω; 

• Μπορώ με 
παρόμοιο τρόπο 
να βοηθήσω και 
άλλους που 
έχουν ανάγκη; 

 



Ας σκεφτούμε έξυπνα!  

Με ποιο τρόπο μπορώ να καταφέρω 
περισσότερα; 

79 Ενότητα 5 Συνεργασίες και δίκτυα  



Άσκηση 

Στόχος: Να ανακαλύψω πώς μπορώ μέσα από συνεργασίες να πετύχω 

περισσότερα. 

Ζητούμενα: Σε συνέχεια της προηγούμενης άσκησης:  

1. Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί σκεφτείτε κυρίως τι συνεργασίες θα 
συνάψετε ώστε να βοηθήσετε 

 

Αποτέλεσμα: Παρουσίαση και συζήτηση 

Διάρκεια: Προετοιμασία 10’ – παρουσίαση 10’  

Εκμάθηση: Απόκτηση ξεκάθαρης και ολοκληρωμένης εικόνας  του τρόπου με 

τον οποίο  μέσα από συνεργασίες μπορούμε  προσφέρουμε βοήθεια σε 

συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη 

80 Ενότητα 3 Ενδιαφερόμενα Μέρη 



Μπορώ μέσα από συνεργασίες να 
καταφέρω περισσότερα; 

81 

Ενδιαφερόμενα 
Μέρη  

Προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν 

Μπορώ να 
βοηθήσω; 

Πως; 

Με ποιους θα 
μπορούσα να 
συνεργαστώ 

μακροπρόθεσμα 
για να καταφέρω 

περισσότερα; 
 



Ας είμαι προετοιμασμένος 

Ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά: 
 

• Χρόνος και διαθεσιμότητα 
• Προσδοκίες που έχουν οι άλλοι για εμένα/ 

την επιχείρησή μου  
• Η εντύπωση/ εικόνα που επικρατεί για 

εμένα και τον κλάδο μου 
• Κουλτούρα της επιχείρησής μου  
• Σωστός προγραμματισμός  
• Από πού να (πρωτο)ξεκινήσω; 

82 Ενότητα 5 Συνεργασίες και δίκτυα  



Ανακεφαλαίωση ενότητας 5 

Τί μάθαμε; 

83 Ενότητα 5 Συνεργασίες και δίκτυα  



84 

Πώς θα ωφεληθεί η επιχείρηση μου ;  

Ενότητα 6 



Σκοπός της ενότητας 6 

Μπορώ παρέχοντας βοήθεια σε άλλους 
να βοηθήσω και τη δική μου επιχείρηση; 

 

Και αν ναι, πώς; 

85 Ενότητα 6 Πώς θα ωφεληθεί η επιχείρηση μου; 



Βραβεία ΕΚΕ 
Ethos Sustainability Forum & Awards  

Ένα διαδραστικό γεγονός το οποίο προσφέρει πρακτικά 
αποτελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες γύρω από τους 
σύγχρονους άξονες της Αειφορίας, με ένα καινοτόμο και 
πρωτοποριακό τρόπο!  
 
 
 
 
Κατηγορίες βραβείων 

• Κορυφαίο βραβείο: Ethos Sustainability Award 

• Μακροχρόνιας Συνεργασίας & Ενασχόλησης με την ΕΚΕ  

• Κοινωνικής Επιχειρηματικής Καινοτομίας & Βιώσιμων Λύσεων  

• Καλύτερης Καμπάνιας ΕΚΕ 

• Περιβάλλον & Βιώσιμες Πόλεις  

86 Ενότητα 6 Πώς θα ωφεληθεί η επιχείρηση μου; 



Ευρωπαϊκά Βραβεία ΕΚΕ 
Αναδείξτε την Επιτυχία σας  

Σκοπός των Ευρωπαϊκών Βραβείων ΕΚΕ είναι η 
ανάδειξη και προβολή, σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, των  καλύτερων καινοτόμων 
επιχειρηματικών προγραμμάτων ΕΚΕ που σε 
συνεργασία με μη επιχειρηματικό φορέα έφεραν 
θετικά και βιώσιμα αποτελέσματα στην κοινωνία και 
την επιχείρηση. 

87 Ενότητα 6 Πώς θα ωφεληθεί η επιχείρηση μου; 



Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας 
κατηγορία Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις 

Κατηγορία: Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας  

Ενέργεια: Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας 

Επιχείρηση: projectyou  

13 εκπαιδευτικά εργαστήρια (τώρα 20) για τη νεανική 
επιχειρηματικότητα, με πάνω από 800 συμμετέχοντες 

88 

Κατηγορία:  Κοινωνία 
Ενέργεια: Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Βιβλιοδρομίες»  
Επιχείρηση: Εκπαιδευτήρια Γείτονα (17 έτη) 
Για μαθητές/τριες Δημοσίων και Ιδιωτικών Δημοτικών 
Σχολείων. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την 
UNESCO. 

Ενότητα 6 Πώς θα ωφεληθεί η επιχείρηση μου; 



Κατηγορία: Περιβάλλον 

Ενέργεια: Ολική περιβαλλοντική διαχείριση 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βελβεντού “Η ΔΗΜΗΤΡΑ”  

Ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει από το 1987 το Πρόγραμμα ‘Ολική 
Περιβαλλοντική Διαχείριση’. Όλες οι διεργασίες, από την 
καλλιέργεια και τη συγκομιδή, μέχρι τη συσκευασία και την 
τελική διάθεση των φρούτων, είναι φιλικές προς το περιβάλλον.  

89 

Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας 
κατηγορία Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις 

Κατηγορία: Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά: 
Ενέργεια:  Οι κήποι του Capitol 
Επιχείρηση: Ακροπόλ Χαραγκιώνης 
Δημιουργία πλατείας 1200m2 στο κέντρο της Αθήνας, με 
ελιές, πλατάνια, σιντριβάνια και καταρράκτη με ελεύθερη 
πρόσβαση. 

Ενότητα 6 Πώς θα ωφεληθεί η επιχείρηση μου; 



Corporate Responsibility Index (CRI) 
Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης 

O CR Index αναπτύχθηκε το 2002 και εφαρμόζεται στην 
Ευρώπη από τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Business 
in the Community (BITC)  
 
Στη χώρα μας αντιπροσωπεύεται από το 2008 από το 
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης σε συνεργασία με το BITC.  
 
Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν γίνεται 
με βάση διεθνή πρότυπα σε τέσσερις βασικούς τομείς που 
αξιολογεί ο Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης: την 
Κοινωνία, το Περιβάλλον, τους Εργαζόμενους και την 
Αγορά. 

90 Ενότητα 6 Πώς θα ωφεληθεί η επιχείρηση μου; 



Ο ρόλος των επιχειρήσεων  

Κάθε επιχείρηση οφείλει να: 

 Κατανοεί την σχέση που δημιουργείται  μεταξύ 
των δραστηριοτήτων της και του χώρου στον 
οποίο δραστηριοποιείται  

 Μετρά και να διαχειρίζεται τις επιπτώσεις από τη 
λειτουργία της  

 Επικοινωνεί αυτό που έχει μάθει για τις επιπτώσεις 
των δράσεων και της λειτουργίας της  

91 Ενότητα 6 Πώς θα ωφεληθεί η επιχείρηση μου; 



Επικοινωνώ τις δράσεις μου 
• Αξιοποιείστε το διαδίκτυο ως πλατφόρμα επικοινωνίας (δωρεάν) 

• Χρησιμοποιείστε τα εργαλεία  κοινωνικής δικτύωσης για να 

ενημερώσετε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σας (δωρεάν) 

• Βάλτε σύνδεσμο με τις δράσεις σας στην ηλεκτρονική σας υπογραφή  

(δωρεάν) 

• Αναφέρετε τη συμβολή σας  στην επαγγελματική σας κάρτα (δωρεάν) 

• Ρωτήστε τα ενδιαφερόμενα μέρη για το πώς θα μπορούσατε να 

βελτιώσετε τις δράσεις σας (δωρεάν) 

• Λάβετε υπόψη σας ομάδες κοινού που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

σε συγκεκριμένες δράσεις σας (δωρεάν) 

• Δημοσιεύστε ένα δελτίο τύπου σε τοπική εφημερίδα (δωρεάν) 
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Quiz!:  
Εσείς σε ποια κατηγορία ανήκετε  τώρα; 
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(1) Αντίληψη           (2) Γνώση                         (3) Συμμετοχή                   (4) Κουλτούρα 

“Έχω 

ακούσει για 

την EKE” 

“Ξέρω ότι μπορώ 
να αξιοποιήσω 
την EKE στην 
επιχείρησή μου” 

“όλοι μας θα 
αποκομίσουμε 
θετικά 
αποτελέσματα!” 

“Μπορώ να 

συμμετάσχω 
ενεργά σε δράσεις  
EKE που αφορούν 
στη δραστηριότητα 
της επιχείρησής 
μου” 

 

“Είμαι 
περήφανος γιατί 
μπορώ να μιλήσω 

στους γύρω μου 
για συγκεκριμένα 
επιτεύγματα  EKE 
που έχει 
καταφέρει η  
επιχείρησή μου” 

Ενότητα 6 Πώς θα ωφεληθεί η επιχείρηση μου; 



Ευχαριστούμε ! 
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