
 

 Δεξιότητες αξιοποίησης 

χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΚΕ για 

δράσεις κοινωνικής ένταξης και 

επιχειρηματικότητας 
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Ένδειξη σεβασμού 

Kατά τη διάρκεια του σεμιναρίου 

να έχετε το κινητό σας τηλέφωνο στο «Αθόρυβο» 

Εισαγωγή  



Ας συστηθούμε 
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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; 
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Ενότητες σεμιναρίου 

Ενότητα 1: Αειφόρος Ανάπτυξη και Εταιρική 

Υπευθυνότητα 

Ενότητα 2: Καλές Πρακτικές, Διεθνείς 

Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  

Ενότητα 3: Πηγές χρηματοδότησης  

Ενότητα 4: Δράσεις προς χρηματοδότηση 
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Πρόγραμμα σεμιναρίου 

6 Εισαγωγή  

Ωράριο Πρόγραμμα 

16:00-16:20 Εισαγωγή  

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

κοινωνική ευθύνη 

17:20-18:10 Ενότητα 2: Καλές πρακτικές, τάσεις και νομοθεσία  

18:10-18:25 Διάλειμμα 

18:25-19:35 Ενότητα 3: Πηγές χρηματοδότησης 

19:35-19:50 Διάλειμμα 

19:50-21:00 Ενότητα 4: Δράσεις προς χρηματοδότηση 



Στόχοι σεμιναρίου 

Να  γίνουν κατανοητά  

 Τι είναι η Αειφόρος Ανάπτυξης και η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη   

 Τα οφέλη και η σημασία της Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη  

 Αναγνώριση ευκαιριών για χρηματοδότηση δράσεων 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

 Δημιουργία επιτυχημένων δράσεων  

 Κριτήρια επιτυχημένων δράσεων  
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Μεθοδολογία σεμιναρίου 

 Διαδραστικές  ασκήσεις  σε ομάδες 

εργασίας  

 Συζήτηση 

 Μελέτη περιπτώσεων 

 Καταιγισμός ιδεών 

 Εισηγήσεις  
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Αειφόρος Ανάπτυξη και Εταιρική 
Υπευθυνότητα 

Ενότητα 1 



Σκοπός της ενότητας 1 

Τι εννοούμε με τον όρο  
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;  
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Προβληματισμοί για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 

1.Ποιες είναι οι 3 πρώτες λέξεις που σας 

έρχονται στο μυαλό όταν 

αναφερόμαστε στην ΕΚΕ;  

2.Η ΕΚΕ είναι για μεγάλες επιχειρήσεις 

και αφορά λίγους και εκλεκτούς. 

3.Η ΕΚΕ χρειάζεται χρήματα για να είναι 

επιτυχημένη και αποτελεσματική. 

 
11 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & Εταιρική  Υπευθυνότητα 



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τα 
φώτα της δημοσιότητας  

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

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)  

Εταιρική Ευθύνη 

Εταιρική Υπευθυνότητα  

Υπεύθυνο επιχειρείν 

Πράσινη Επιχειρηματικότητα 
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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 



Αειφόρος Ανάπτυξη 

Οικονομική Αποτελεσματικότητα 

Κοινωνική Δικαιοσύνη  

Προστασία του Περιβάλλοντος 
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Στόχος η ταυτόχρονη επίτευξη 



Ορολογία 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)  

Εταιρική Ευθύνη 

Εταιρική Υπευθυνότητα  

Υπεύθυνο επιχειρείν 

Πράσινη Επιχειρηματικότητα 
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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) 
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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) 
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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) 
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Ορισμοί 

Ο ποιο σύγχρονος ορισμός: 

 

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

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011) 
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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  
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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   
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 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 
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 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 
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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 
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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 
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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 
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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 δεσμευόμενες να 
υποστηρίξουν την κοινωνική συνοχή  
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Tetra Pak:  
Σχολικά προγράμματα  

Η Tetra Pak® είναι η 
κορυφαία εταιρεία 
λύσεων επεξεργασίας 
και συσκευασίας 
τροφίμων στον 
κόσμο. Σε στενή 
συνεργασία με τους 
πελάτες και τους 
προμηθευτές της, 
παρέχει ασφαλή, 
καινοτόμα και φιλικά 
προς το περιβάλλον 
προϊόντα.  

www.tetrapakhellas.gr 
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Να κατανοήσουν τα παιδιά ότι πρέπει  να 
ζούμε σε αρμονία με το περιβάλλον. Να 
διαπιστώσουν μέσα από απτά 
παραδείγματα (ζωγραφική, συζήτηση, 
παρουσιάσεις και άλλες δραστηριότητες) 
τον τρόπο που παράγονται, 
συσκευάζονται και ανακυκλώνονται τα 
προϊόντα που καταναλώνουμε ή 
χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας 
ζωή.  
 

Ωφελούμενοι: πάνω απο 6.500 παιδια τα 
τελευταία χρόνια 

http://www.tetrapakhellas.gr/


Εnergean: 
Ανάπτυξη του μοναδικού Τμήματος Σπουδών Τεχνολογίας 

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα 

Το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας λειτούργησε για πρώτη 
φορά το 1976 . Το 2002/2003 μετονομάστηκε 
σε Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου  και είναι το μοναδικό 
Τμήμα στην ανώτατη εκπαίδευση στην 
Ελλάδα με το συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο. 
 

Το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, θα 
έχουν αποφοιτήσει 1.212 επιστήμονες 
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.  
 

Σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης, ΤΕΙ Καβάλας 
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H Εnergean είναι 
ιδιωτική εταιρία 
έρευνας και 
παραγωγής 
υδρογονανθράκων και 
η μόνη παραγωγός 
πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στην 
Ελλάδα με περισσότερα 
από 30 χρόνια 
εμπειρίας και άριστο 
περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα σε 
ευαίσθητες περιοχές. 

www.energean.com 

http://www.energean.com/


Roche: 
Πρόγραμμα Υποστήριξης Ανασφάλιστων Ασθενών 
Χορηγεί δωρεάν φάρμακων σε 
ανασφάλιστους πολίτες (2014-2015) 

• Στόχος του προγράμματος είναι η δωρεά 
περίπου 11.500 προϊόντων σε όλη την 
Ελλάδα συνολικής αξίας για τον Έλληνα 
ανασφάλιστο 2.000.000 Ευρώ 
• Πραγματοποίηση πέντε μαζικών 
παραδόσεων στην «Τράπεζα Φαρμάκων» 
• Πραγματοποίηση δωρεών σε έντεκα 
κρατικά νοσοκομεία 
• Συνολικός αριθμός των προϊόντων που 
έχουν παραδοθεί μέχρι στιγμής: 6.981 
φάρμακα 
 

Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθηνών 
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Με έδρα τη Βασιλεία 
της Ελβετίας, η Roche 
αποτελεί έναν από τους 
ηγετικούς ομίλους στη 
φροντίδα υγείας, που 
είναι βασισμένος στην 
έρευνα και συνδυάζει 
τη δυναμική του 
Κλάδου Φαρμάκων και 
Διαγνωστικών. 

www.roche.gr 

 

http://www.roche.gr/


To πρόγραμμα αποτελείται από 3 άξονες: 

«εφοδιΑΖουμε» τους ΝΕΟΥΣ  

«εφοδιΑΖουμε» τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    

«εφοδιΑΖουμε» τους ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ & συνεργάτες 
 

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν:  

-Αγρότες: 100 (όσοι και το 2013) 
-Φοιτητές: 150 (100 περισσότεροι από το 2013) 
-Πελάτες: 30 (ξεκίνησε το 2014) 
-Επιχειρηματίες ΜμΕ: 40 (ξεκίνησε το 2014) 
-Startuppers: 40 (ξεκίνησε το 2014) 
 

Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία 
Διοίκησης Επιχειρήσεων,  την  Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθήνας, την Ολλανδική Πρεσβεία 
στην Ελλάδα, τη ΜΚΟ "Νηφάλιοι-Στην υγεία μας" 

 

  

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.: 
ΕφοδιΑζουμε 
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Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
Α.Ε. ιδρύθηκε το 1963 
από μια ομάδα 
Ελλήνων 
επιχειρηματιών, 
αποτελεί μέλος του 
Ομίλου της HEINEKEN 
N.V. και είναι από τις 
σημαντικότερες 
εταιρίες παραγωγής και 
εμπορίας μπίρας στην 
Ελλάδα.  

www.athenianbrewery.
gr 

 

http://www.athenianbrewery.gr/
http://www.athenianbrewery.gr/


Η «Ημέρα Καλής Πράξης» (από το 2012)  
είναι η μεγαλύτερη ενέργεια εθελοντισμού της 
Κωτσόβολος.  

59 ομάδες εργαζομένων και 1.050 εθελοντές  
σχεδίασαν & υλοποίησαν 53 «πράξεις» σε 30 
περιοχές στην Ελλάδα, ταυτόχρονα. Ενδεικτικά:  

• Συμμετοχή στα εργαστήρια του Κέντρου 
Αποκατάστασης Παιδιών με σύνδρομο Down, 
«Μαργαρίτα» 

• Κάλυψη αναγκών του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Ελευσίνας 

• Δενδροφύτευση και καθαρισμός του 
περιαστικού δάσους Καβάλας 

• Προσφορά γεύματος στο Γηροκομείο Βόλου 
Σε συνεργασία με τις εταιρείες:MBM, SAMSUNG Electronics Hellas, 
ΔΑΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε, ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. BERSON, ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ 
Α.Ε., PLAY MUSIC, Ε.Ν.ΧΕΙΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

Κωτσόβολος: 
Ημέρα Καλής Πράξης 
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Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ είναι 
η κορυφαία αλυσίδα 
ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών 
στην Ελλάδα και 
δραστηριοποιείται στη 
χώρα από το 1950. Η 
αλυσίδα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 
είναι μέλος του 
ευρωπαϊκού ομίλου 
Dixons Carphone. Έχει 
94 καταστήματα.  
www.kotsovolos.gr 

http://www.kotsovolos.gr/


Ανακεφαλαίωση ενότητας 1 

Τί μάθαμε; 

37 Ενότητα 1 Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΚΕ 



Ανακεφαλαίωση ενότητας 1 

Τί μάθαμε; 

38 
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Καλές Πρακτικές, Διεθνείς 
Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  

Ενότητα 2 



Σκοπός της ενότητας 2 

Σφαιρική αντίληψη και 
ολοκληρωμένη κατανόηση της 

ΕΚΕ 

40 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 

41 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  42 



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 

43 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.   

44 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 
 

45 Ενότητα 2 Καλές Πρακτικές, Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  



Ελληνικές τάσεις ΕΚΕ 

Πως μάθατε ότι μια εταιρία είναι 
κοινωνικά υπεύθυνη; 

 

46 

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; 
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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 



Διεθνείς τάσεις ΕΚΕ 
το προφίλ του κοινωνικά υπεύθυνου καταναλωτή 

Νέος 
63% των ερωτηθέντων 

κάτω από 40 ετών  

Περιβαλλοντικά 
υπεύθυνος 

66% των ερωτηθέντων 
θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να υποστηρίζουν 
περιβαλλοντικές δράσεις  

Είναι διατεθειμένος να 
πληρώσει περισσότερο 

για υπηρεσίες και 
προϊόντα που είναι 

κοινωνικά υπεύθυνα  

Nielsen, 2011, Global survey of Corporate Citizenship 
Νιελσεν, 2011, Διεθνής έρευνα για την εταιρική ταυτότητα  



Υπεύθυνοι Καταναλωτές 

LOHAS είναι ένα αρκτικόλεξο για: Τρόπος ζωής-Υγείας -
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Lifestyles of Health and Sustainability) 
. 

LOHAS αντιπροσωπεύει μια αγορά $290 δις, για αγαθά και 
υπηρεσίες που επικεντρώνονται στην υγεία, το περιβάλλον, 
την κοινωνική δικαιοσύνη, την προσωπική ανάπτυξη και την 
αειφόρο διαβίωση. 
 . 

1 στους 4 ενήλικες Αμερικανούς είναι μέρος αυτής της ομάδας-
περίπου 41 εκατομμύρια άνθρωποι 
Προσωπική υγεία ($117 δις) 
Αειφόρες κατασκευές ($100 δις) 
Οικολογικός τουρισμός ($42 δις) 

Οικολογικός τρόπος ζωής ($10 δις) 
Εναλλακτικές μεταφορές ($20 δις) 
Εναλλακτικές πηγές ενέργειας ($1 δις) 



Ανακεφαλαίωση ενότητας 2 

Τί μάθαμε; 

54 Ενότητα 2 Καλές Πρακτικές, Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία  



55 

Πηγές χρηματοδότησης  

Ενότητα 3 



Σκοπός της ενότητας 3 

Αναγνώριση πηγών χρηματοδότησης 
δράσεων που μπορούν να υλοποιηθούν από 
Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις 

56 Ενότητα 3 Πηγές χρηματοδότησης  



Εργαλείο 1: Συγχρηματοδοτούμενα  
Προγράμματα www.espa.gr 

Η οικονομική ενίσχυση από τα Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής) συνυπάρχει με την εθνική δημόσια 
χρηματοδότηση.  Η χρηματοδότηση των δράσεων  που καταβάλλεται προέρχονται από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού κράτους.  

Δράσεις αφορούν: 

• διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και το περιβάλλον 

• ενεργειακή απόδοση 

• χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

• ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών 

• προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών   

• ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών 
 

Προγράμματα και δράσεις για επιχειρηματίες που θέλουν να:  

• Να ιδρύσουν επιχείρηση  

• Να εκσυγχρονίσουν/ επεκτείνουν την επιχείρηση/ επιχειρηματική τους δραστηριότητα  

• Να προσλάβουν/ καταρτίσουν προσωπικό  

• Να επενδύσουν ως επιχειρηματίας σε δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης  

• Να λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη/ καθοδήγηση 
 

57 Ενότητα 3 Πηγές χρηματοδότησης  

http://www.espa.gr/


Εργαλείο 1: Συγχρηματοδοτούμενα  
Προγράμματα www.espa.gr 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

• ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 

• ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα 

• ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 

• ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

• ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

• ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 

• ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής 

• ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων 

 
Προγράμματα αναμένεται να 
ξεκινήσουν το 2015 

58 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ)  

Προγράμματα 

• ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 

• ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - 
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 

• ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

• ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας - Ηπείρου 

• ΠΕΠ Αττικής 

 

Ενότητα 3 Πηγές χρηματοδότησης  

http://www.espa.gr/


Εργαλείο 1: Συγχρηματοδοτούμενα  
Προγράμματα www.antagonostikothta.gr 

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
 
ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα 
 
Προκήρυξη  
-Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας 
 

59 Ενότητα 3 Πηγές χρηματοδότησης  

http://www.antagonostikothta.gr/


Εργαλείο 1: Συγχρηματοδοτούμενα  
Προγράμματα www.epanad.gov.gr 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & 
Διά Βίου Μάθηση" 
 
Ενδεικτικά: 

-Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας  
-Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής  

60 Ενότητα 3 Πηγές χρηματοδότησης  

http://www.epanad.gr/


Εργαλείο 1: Συγχρηματοδοτούμενα  
Προγράμματα www.ypeka.gr 

Επτά βασικές στρατηγικές Προτεραιότητες – Επιλογές: 
1. Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Ενίσχυση 

«Πράσινων» Μεταφορών - Αντιμετώπιση Κλιματικής 
Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

2. Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων 
3. Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικών 

κινδύνων 
4. Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών 

αποβλήτων 
5. Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας 
6. Ανάπτυξη Θεσμών και Μηχανισμών για αποτελεσματική 

άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών 

7. Τεχνική Βοήθεια  
 

Πχ πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ οίκον»  

61 Ενότητα 3 Πηγές χρηματοδότησης  

http://www.ypeka.gr/


Εργαλείο 1: Συγχρηματοδοτούμενα  
Προγράμματα www.voucher.gov.gr 

Επιταγές Κατάρτισης για την επαγγελματική κατάρτιση και 
πιστοποίηση, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 
 
 

• Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων 
αποφοίτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ 

• Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόλησης 

• Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας  

• Επιταγή εισόδου για νέους από 25 έως 29 ετών σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας  

 

62 Ενότητα 3 Πηγές χρηματοδότησης  

http://www.voucher.gov.gr/


Εργαλείο 1: Συγχρηματοδοτούμενα  
Προγράμματα www.oaed.gr 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας/ Νέων Θέσεων Εργασίας/ 
Επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών/ ενίσχυσης εργοδοτών με 
επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων 
 

• Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με επιχορήγηση 
ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με 
Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που 
βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο  

• Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με 
Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και 
Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών  

• Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση 
Σπουδαστών A.Τ.Ε.Ι. – AΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)  

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που 
βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1) 
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Εργαλείο 2: Ευρωπαϊκά 
προγράμματα  

Life- Περιβάλλον και δράση για το κλίμα  

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το περιβάλλον. Συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των 
σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή 
του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον.  

Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου προγράμματος (75% του 
προϋπολογισμού) καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: 

• περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων 

• φύση και βιοποικιλότητα 

• περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση 

Το σκέλος « Δράση για το κλίμα » (25% του προϋπολογισμού) καλύπτει:  

• μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 

• προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

• κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση 
 

Περιλαμβάνει έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού και 
προπαρασκευαστικά έργα. 
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Εργαλείο 2: Ευρωπαϊκά 
προγράμματα  

Ορίζοντας 2020-Horizon 2020 
 

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη 
Καινοτομία με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το 
πρόγραμμα αναδεικνύει την έρευνα και την 
επιχειρηματική καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.  
 

Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:  
- Επιστημονική Αριστεία 
 
- Βιομηχανική Υπεροχή 
 
- Κοινωνικές Προκλήσεις  
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Εργαλείο 2: Ευρωπαϊκά 
προγράμματα  

COSME 
 

Το COSME είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την 
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, με  
προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ.  
 

Το COSME θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ στους ακόλουθους τομείς:  
• Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση  
• Υποστήριξη της διεθνοποίησης και της πρόσβασης στις αγορές  
• Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την 
ανταγωνιστικότητα  
• Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος.  
 

Το πρόγραμμα COSME υλοποιεί την πρωτοβουλία «Small 
Business Act» (SBA) Πράξη για τις Μικρές επιχειρήσεις η οποία 
αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της Επιτροπής να 
αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Εργαλείο 3: Σύγχρονα 
χρηματοδοτικά εργαλεία 

Ελληνικές πλατφόρμες crowd funding (διαδικτυακής 
μικροχρηματοδότησης) 

• OpenCircle 
• Groopio 
• Giveandfund 
 

Η δημοφιλέστερη εκδοχή/μορφή στην Ελλάδα: Δωρεές 
(donations-rewards model)  
 

Οι επενδυτές χρηματοδοτούν δράσεις της επιλογής τους για 
λόγους ηθικής ικανοποίησης ή για να συμβάλουν στην 
υλοποίηση υπηρεσιών/ προϊόντων που είναι καινοτόμα και 
λύνουν καίρια προβλήματα. 
Κυρίως γίνεται χωρίς ή με συμβολικό αντάλλαγμα, όπως 
ευχαριστήριο σημείωμα, εισιτήρια, μπλουζάκια, κονκάρδες κλπ 
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Εργαλείο 4: Ιδία κεφάλαια 
Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών από ιδίους πόρους 

everest - «Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος» 
Από το 2007, τα everest στηρίζουν το έργο του μη-
κερδοσκοπικού οργανισμού «Κάνε-Μια-Ευχή 
Ελλάδος», αποδίδοντας ένα ποσό από τις πωλήσεις 
καφέδων και ροφημάτων για την πραγματοποίηση 
ευχών παιδιών που πάσχουν από απειλητικές για τη 
ζωή τους ασθένειες.  
τα everest ανακηρύχτηκαν International Corporate 
Partner of the year, από το διεθνή οργανισμό Μake-
A-Wish που δραστηριοποιείται σε 32 χώρες 
παγκοσμίως.  
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Εργαλείο 4: Ιδία κεφάλαια 
Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών από ιδίους πόρους 

Goody’s - ArGOODaki  
Το κοινωνικό πρόγραμμα ArGOODaki, αποτελεί ένα καταξιωμένο 
θεσμό κοινωνικής προσφοράς, που ενώνει κοινωνικά 
ευαισθητοποιημένους καταναλωτές σε μία εκστρατεία προσφοράς και 
έμπρακτης αγάπης για παιδιά σε ανάγκη.  
 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος από το 2002. Έχει: 

-συγκεντρώσει πάνω από 4.000.000 ευρώ 

-ολοκληρώσει 14 έργα σε συνεργασία με επιλεγμένα ιδρύματα  

-υποστηρίξει δεκάδες χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους 
 

Tα Goody’s κατέχουν την 1η θέση σε όλους τους δείκτες 
αναγνωρισιμότητας στο βαρόμετρο αναγνωρισιμότητας & 
Συμπεριφοράς ASBI από το 2006 μέχρι και το 2012, ενώ για το 2013 
κατέχουν την 1η θέση στην κατηγορία παιδί και 2 η θέση συνολικά 
στο Βαρόμετρο Αναγνωρισιμότητας και Συμπεριφοράς Α.S.B.I. 
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Εργαλείο 4: Ιδία κεφάλαια 
Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών από ιδίους πόρους 

Νερό Ζαγόρι- ActionAid 

Το 2007, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ -το νερό Ζαγόρι-, συνεργάστηκε με την 
ActionAid χρηματοδοτώντας εξολοκλήρου το πρόγραμμα «Παροχή 
καθαρού, πόσιμου νερού στην περιοχή Γιουσίγκου της Κένυας».  
 

Το πρόγραμμα ωφέλησε πάνω από 43.000 άνθρωποι. Έλυσε  
σημαντικά προβλήματα υγιεινής στην περιοχή εξαιτίας της αδυναμίας 
πρόσβασης σε καθαρό, πόσιμο νερό. Το έργο συνέβαλε στην ενίσχυση 
του ρόλου των γυναικών καθώς ανέλαβαν τη διαχείρισή του. 

Η εταιρία συνέδεσε το όνομά της με την ActionAid,έναν καταξιωμένο 
διεθνή, μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό κάνοντας μία 
συνεργασία που για πρώτη φορά πραγματοποιείται από ελληνική 
εταιρία.  
 

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θετική. 

Οι πωλήσεις της εταιρίας το 2007 αυξήθηκαν κατά 28%.  
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Εργαλείο 4: Ιδία κεφάλαια 
Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών από ιδίους πόρους 

Για κάθε προϊόν η εταιρεία κάνει δωρεά $ 7 σε συγκεκριμένο  
ίδρυμα  
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Για κάθε ζευγάρι 
παπουτσιών, η 
TOMS προσφέρει 
ένα άλλο σε 
παιδιά που έχουν 
ανάγκη 

Εργαλείο 4: Ιδία κεφάλαια 
Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών από ιδίους πόρους 
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Μάρκετινγκ σκοπού 

Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η 
προσφορά μέρους των εσόδων από τις 
πωλήσεις ενός συγκεκριμένου 
προϊόντος σε έναν «καλό» σκοπό. 

 

Συνδέει άμεσα τον καταναλωτή με την 
εταιρεία με στόχο την επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου στόχου. 
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Μάρκετινγκ σκοπού 

Οφέλη 

• Αύξηση των επαναλαμβανόμενων αγορών  

• Αύξηση του μεριδίου αγοράς  

• Μεγαλύτερη πιστότητα από τους 
καταναλωτές  

• Οι εργαζόμενοι νιώθουν περήφανοι που 
υποστηρίζουν ένα καλό σκοπό 

• Η επιχείρηση προσεγγίζει ένα νέο 
αγοραστικό κοινό 

• Η επιχείρηση συνδέεται με ένα καλό σκοπό  
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Μάρκετινγκ σκοπού 
Βασικές αρχές 

• Ακεραιότητα στη συνεργασία 

• διαφάνεια στην υλοποίηση  

• Ειλικρίνεια στην επικοινωνία 

• Αμοιβαίος σεβασμός 

• Συνεργασία 

• Αμοιβαίο όφελος 
Βusiness in the Community (BITC)  

“Making Good Business Sense"  
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Ανακεφαλαίωση ενότητας 3 

Τί μάθαμε; 
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77 

Δράσεις προς χρηματοδότηση 

Ενότητα 4 



Σκοπός της ενότητας 4 

Να κατανοήσουμε τα 
χαρακτηριστικά που κάνουν μια 

δράση επιτυχημένη  
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Βασικά Ερωτήματα 

Πώς αυξάνουμε την πιθανότητα 
χρηματοδότησης μιας δράσης; 
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Βασικά Ερωτήματα 

1. Τι χρειαζόμαστε για μια επιτυχημένη 
δράση; 

2. Περισσότερα χρήματα σημαίνουν 
απαραίτητα μεγαλύτερη επιτυχία; 

3. Τι κατανοούμε με τον όρο 
«επιτυχημένη δράση»; 

4. Από τι κρίνεται μια επιτυχημένη 
δράση; 
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Βασικά βήματα επιτυχημένων δράσεων 

Βήμα 1 

Υπάρχει 
ανάγκη να 
προσφέρω 
βοήθεια; 

Βήμα 2 

Πως μπορώ να 
προσφέρω κάτι  
συναφές με την 
υπηρεσία μου; 

Τι δράση μπορώ 
να υλοποιήσω; 

Θα συνάψω 
συνεργασίες;  

Βήμα 3 

Σχεδιασμός 
και 
υλοποίηση 
δράσης 

Βήμα 4 

Αξιολόγηση 
Δράσης (Τι 
είναι αυτό που 
πρέπει να 
καταφέρω ώστε 
να είναι η  
δράση μου 
επιτυχημένη;) 
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Επιτυχημένες δράσεις  
14 Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε σχετικά με τη δράση ΕΚΕ: 

 

1. Η δράση βοηθάει να διαφοροποιήσετε την επιχείρηση σας; 
2. Ενισχύει τη φήμη της επιχείρησης σας; 
3. Εμπνέει τους υπαλλήλους και τους πελάτες σας; 
4. Τη δημοσιοποιείτε μέσω πολλαπλών καναλιών; 
5. Ζητάτε και λαμβάνετε ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη; 
6. Εξελίσσετε και προσαρμόζετε τη δράση σε συνεχή βάση; 
7. Η δράση λαμβάνει υπόψη της τα δυνατά σημεία της επιχείρησης σας; 
8. Ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές του κλάδου; 
9. Λύνει ένα σημαντικό –κοινωνικό- πρόβλημα;  
10. Σχετίζεται με τη βασική επιχειρηματική σας δραστηριότητα 
11. Έχετε συμμετοχή από εργαζομένους στην υλοποίησή της; 
12. Έχετε δημιουργήσει συνέργειες/ δίκτυο για την υλοποίησή της;  
13. Χρησιμοποιείτε τα καλύτερα εργαλεία/τεχνολογία για τη δουλειά; 
14. Παρακολουθείτε, μετράτε, αποτυπώνετε τον θετικό αντίκτυπο; 

 

Εάν απαντήσετε ΝΑΙ  στα 14 ερωτήματα η δράση σας έχει όλα τα βασικά 
χαρακτηριστικά για να είναι επιτυχημένη. 
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Επιτυχημένες δράσεις  
Άσκηση 

Στην πράξη: 

1. Προτείνετε παραδείγματα δράσεων από την 
προσωπική σας εμπειρία. 

2. Επιλέξτε ένα παράδειγμα και περιγράψτε το 
σύντομα  

3. Ρωτήστε τις 14 ερωτήσεις της προηγούμενης 
διαφάνειας 

4. Συζητήστε εάν η συγκεκριμένη δράση ήταν 
επιτυχημένη ή όχι. 

5. Τι θα μπορούσε να γίνει ώστε η συγκεκριμένη 
δράση να γίνει πιο επιτυχημένη;  
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Επιτυχημένες δράσεις  
Τα κλειδιά της επιτυχίας 

• Ξεκάθαρη σχέση αιτίας-αιτιατού   
(Αν κάνω ΑΥΤΗ τη δράση, θα επιτύχω ΑΥΤΟ το αποτέλεσμα) 

• Ξεκάθαρο πλάνο δράσης 

• Επαρκείς πόροι 

• Δέσμευση 

• Δυναμική συμμετοχή 

• Ξεκάθαρα κριτήρια επιτυχίας   

• Ειλικρινής αξιολόγηση του αποτελέσματος   

• Δυνατότητα επανάληψης 
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Αποτελεσματικά προγράμματα 
εθελοντισμού: Χαρακτηριστικά  

1. Στρατηγικό Σχέδιο: Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο, σαφείς 
στόχοι και τακτικές για την επίτευξή τους 

2. Μέτρηση: Ποιος ήταν ο θετικός αντίκτυπος; Οι διαδικασίες που 
είχαν προγραμματιστεί ολοκληρώθηκαν; Ο σκοπός 
επιτεύχθηκε; 

3. Σχεδιασμός: Λαμβάνουν υπόψη τους τις δεξιότητες των 
εργαζομένων, τους διαθέσιμους πόρους, είναι σύμφωνες με τις 
εταιρικές προτεραιότητες 

4. Ηγεσία: Συνεχής υποστήριξη από την ηγεσία της επιχείρησης 

5. Δίκτυα και συνεργασίες: Χτίζουν και αξιοποιούν συνεργασίες 

6. Δέσμευση των εργαζομένων: Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν 
με ενθουσιασμό και υποστηρίζουν τις δράσεις  

7. Επιτυχία και ανάπτυξη: Την  επιτυχία οφείλουμε να την 
αναγνωρίζουμε  και να τη γιορτάζουμε! 
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Τροφή για σκέψη 

Εάν:             Χρήματα = Πόροι 
(δηλ χρειαζόμαστε χρήματα για να αγοράσουμε 
πράγματα που μας είναι απαραίτητα,  πχ 
χρειαζόμαστε ηλ. υπολογιστή τον οποίο για να 
αγοράσουμε πρέπει να έχουμε χρήματα) 
 

Μήπως όμως μπορούμε να αποκτήσουμε αυτά τα 
πράγματα που είναι απαραίτητα για τη δράση 
μας με άλλους τρόπους; 
 

Μήπως τα προϊόντα τα οποία χρειαζόμαστε 
μπορεί να τα διαθέσει μια άλλη επιχείρηση στο 
πλαίσιο των δικών της δράσεων;;  
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Ανακεφαλαίωση ενότητας 4 

Τί μάθαμε; 
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Ευχαριστούμε ! 
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