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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στόχος του συγκεκριμένου Οδηγού είναι να παρέχει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και
ενέργειες που θα βοηθήσουν τα Στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ να υποστηρίξουν συμβουλευτικά
τις επιχειρήσεις των κλάδων που αποτελούν μέλη της ΓΣΕΒΕΕ στην ανάπτυξη της Εταιρικής
Κοινωνικής τους Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.).
Στον Οδηγό αυτόν αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες της Ε.Κ.Ε., ενώ παρουσιάζονται
ολοκληρωμένα και συνοπτικά οι τεχνικές που δύναται να αναπτυχθούν από τις πολύ μικρές
και μικρές επιχειρήσεις μέλη της ΓΣΕΒΕΕ.
Για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου ο Οδηγός δομείται σε δύο βασικές ενότητες
που καθορίζουν τις διαστάσεις της Ε.Κ.Ε. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην κατανόηση της
έννοιας, στους βασικούς άξονες που την καθορίζουν, στα πρότυπα και τις πρωτοβουλίες
που έχουν αναπτυχθεί για την προώθηση και την εφαρμογή της, σε ερευνητικά στοιχεία
καταγραφής της κοινής γνώμης όπως το βαρόμετρο Α.S.B.I. και σε καλές πρακτικές Ε.Κ.Ε.
όπως έχουν υιοθετηθεί από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η δεύτερη
ενότητα επικεντρώνεται στην οριοθέτηση του αντικειμένου, στα χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων, στον ρόλο των Στελεχών – συμβούλων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με τον
τρόπο προσέγγισής τους, στις τεχνικές ανάπτυξης της συμβουλευτικής όπως και στις
τεχνικές εφαρμογής της Ε.Κ.Ε. δίνοντας έμφαση στις βασικές παραμέτρους που θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη για την ορθή ανάπτυξή της.
O Οδηγός ολοκληρώνεται με τις λίστες αυτοαξιολόγησης της Ε.Κ.Ε. από τις επιχειρήσεις
όπως και από τις Ομοσπονδίες/τα Σωματεία που θα συμμετέχουν στο έργο καθώς και από
ένα κοινό έντυπο αξιολόγησης της συμβουλευτικής υποστήριξης.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.: ©Αθηνά Γαλάνη
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
Ανθρακικό αποτύπωμα
Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι η διαδικασία υπολογισμού του συνόλου των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο,
επιχείρηση, εκδήλωση ή προϊόν.
Βιώσιμη ανάπτυξη
Ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των
μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
Βιώσιμη κατανάλωση
Βιώσιμη κατανάλωση είναι η υπεύθυνη χρήση αγαθών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται
στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και η οποία ελαχιστοποιεί την καταστροφή των φυσικών
πόρων του πλανήτη μας.
Βιώσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες
Είναι τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις
τους στην κοινωνία και το περιβάλλον καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους από το σχεδιασμό ή
την ανάπτυξη μιας ιδέας, την έρευνα και την ανάπτυξη, την πιστοποίηση, την κατασκευή
και παραγωγή, το μάρκετινγκ και η προώθηση, η αποθήκευση, ο εφοδιασμός και η διανομή,
η χρήση και η συντήρηση ως την απόρριψη, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.
Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Δραστηριότητα που δημιουργείται για τη δημιουργία ευκαιριών για διάλογο μεταξύ της
εταιρείας και ενός ή περισσοτέρων ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την επίτευξη
τεκμηριωμένης βάσης για τις αποφάσεις τους.
Διαφάνεια
Προσβασιμότητα στις αποφάσεις και στις δραστηριότητες που επηρεάζουν την κοινωνία,
την οικονομία και το περιβάλλον και προθυμία επικοινωνίας αυτών με σαφή, έγκαιρο,
ειλικρινή και εξαντλητικό τρόπο.
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Διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε.
Σύστημα με το οποίο η επιχείρηση λαμβάνει και υλοποιεί αποφάσεις για την εφαρμογή της
Ε.Κ.Ε.
Ενδιαφερόμενα μέρη
Πρόσωπο ή ένωση προσώπων που επηρεάζει ή επηρεάζεται από οποιαδήποτε απόφαση ή
δραστηριότητα μιας εταιρείας.
Επενδυτική αξιολόγηση
Η αξιολόγηση μιας επένδυσης συνολικά στηρίζεται στην κατανόηση της εταιρείας και του
περιβάλλοντός της, καθώς και σε θέματα στρατηγικής που η εταιρεία καθορίζει.
Εταιρική διακυβέρνηση
Σύστημα με το οποίο η επιχείρηση λαμβάνει και υλοποιεί αποφάσεις για την εξυπηρέτηση
των σκοπών της.
Εταιρική υπευθυνότητα
Η ευθύνη που φέρει η επιχείρηση τόσο εντός όσο και εκτός του εργασιακού της
περιβάλλοντος απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη της, την κοινωνία, το περιβάλλον.
Εταιρικός εθελοντισμός
Ο εταιρικός εθελοντισμός αποτελεί ένα κύριο στοιχείο εταιρικής υπευθυνότητας και
επιτρέπει στους εργαζόμενους να προσφέρουν και να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις
δεξιότητές τους, να συνεργαστούν και να νιώσουν πραγματικά ομάδα. Οι δράσεις στις
οποίες συμμετέχουν οι εργαζόμενοι εστιάζουν κυρίως στους άξονες της Κοινωνίας και του
Περιβάλλοντος αλλά και των Εργασιακών πρακτικών. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι η
συγκέντρωση και προσφορά τροφίμων, η συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
(ΜΚΟ) και φορείς για την οργάνωση δράσεων, η παροχή βοήθειας σε οργανισμούς που δεν
έχουν τα μέσα και το προσωπικό για να αντεπεξέλθουν στο έργο τους και άλλες ενέργειες.
Κύριο χαρακτηριστικό του εταιρικού εθελοντισμού είναι ότι υλοποιείται στα πλαίσια του
εργασιακού χρόνου.

Εφοδιαστική αλυσίδα
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Αλληλουχία δραστηριοτήτων και ατόμων ή επιχειρήσεων που παρέχουν προϊόντα ή
υπηρεσίες για την επιχείρηση.
Ηθική συμπεριφορά
Συμπεριφορά που είναι σύμφωνη με τις κοινώς αποδεκτές αρχές ορθής ή θεμιτής
συμπεριφοράς, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κατάστασης συμβατής με τους διεθνείς
κανόνες συμπεριφοράς.
Κοινωνικό αποτύπωμα
Το κοινωνικό αποτύπωμα είναι ένα πλαίσιο προσέγγισης, που βασίζεται στην μέτρηση και
αναφορά ως προς τις επιπτώσεις μιας επιχείρησης στην κοινωνία που δραστηριοποιείται και
αναπτύσσεται.
Κοινωνική λογοδοσία
Η λέξη «λογοδοσία» συνοδεύεται συνήθως από το επίθετο «κοινωνική», δηλαδή ο
λογοδοτών λογοδοτεί στην κοινωνία, όχι στο κράτος.
Λογοδοσία
Κατάσταση στην οποία η επιχείρηση είναι υπόλογη για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητές
της, τόσο στα ανώτατα όργανα Διοίκησης της, όσο και στις αρμόδιες αρχές και γενικότερα
στα ενδιαφερόμενα μέρη της.
Περιβάλλον
Φυσική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των
φυσικών πόρων, της χλωρίδας, της πανίδας, των ανθρώπων, του περιβάλλοντος χώρου και
των σχέσεων τους.
Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Είναι η διαδικασία μέτρησης των επιδράσεων που έχει μια επιχείρηση ή φορέας στο
περιβάλλον.
Σφαίρα επιρροής
Η δυναμικότητα και εμβέλεια των οικονομικών ή άλλων είδους σχέσεων, εντός ή εκτός της
επιχείρησης, που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις αποφάσεις ή τις δραστηριότητες
των ατόμων ή άλλων επιχειρήσεων ή φορέων.
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Στόχοι της Χιλιετίας
Πρόκειται για τους οκτώ

αναπτυξιακούς

στόχους

της

Χιλιετίας του

Ο.Η.Ε.

όπως

καταγράφονται στη «Διακήρυξη της Χιλιετίας» : α) εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και
πείνας, β) επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γ) προώθηση της ισότητας των
φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών, δ) μείωση της παιδικής θνησιμότητας, ε)
βελτίωση της μητρικής υγείας, ζ) καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και των
άλλων ασθενειών, η) διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, θ) καθιέρωση μιας
παγκόσμιας σύμπραξης για την ανάπτυξη.
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
Στα τέλη του 20ου αιώνα, αρχές του 21ου, μια σειρά από παράγοντες συνετέλεσαν στην
ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, ή καλύτερα οδήγησαν τις επιχειρήσεις
να αναγνωρίσουν την κοινωνική τους ευθύνη με πιο σαφή τρόπο θεωρώντας την ως βασικό
στοιχείο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Οι πιο καθοριστικοί παράγοντες από
αυτούς ήταν:
1. Η αυξημένη ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας
στο περιβάλλον.
2. Οι οριακές πια δυνατότητες των κρατών στην επίλυση των ολοένα και πιο περίπλοκων
οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων κάνοντας έτσι ορατό το
συμπληρωματικό ρόλο που θα έπρεπε να παίξουν οι επιχειρήσεις.
3. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας με αποτέλεσμα την εύκολη διάδοση των
πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στο ευρύ κοινό.
4. Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των πολιτών – καταναλωτών για τον τρόπο με τον
οποίον οι εταιρείες διαχειρίζονται κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα,
καταγράφοντας νέες τάσεις στην καταναλωτική συμπεριφορά.
5. Οι νέοι τρόποι επενδυτικής αξιολόγησης της συνολικής διαχείρισης και της επίδοσης των
επιχειρήσεων αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφάνειας, της λογοδοσίας και των
μακροπρόθεσμων επενδύσεων.
Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν είναι καινούργια. Διάφορες μορφές της τις
συναντάμε κατά τον 19ο αιώνα, ίσως και νωρίτερα, είτε ως χορηγία, είτε ως φιλανθρωπία.
Αν και σε ακαδημαϊκό επίπεδο1 η προσέγγιση της έννοιας εμφανίζεται τη δεκαετία του 50,
στην Ευρώπη, ο ουσιαστικός διάλογος για την έννοια της κοινωνικής ευθύνης των
επιχειρήσεων, μεταξύ οργανισμών και επιχειρήσεων, αναπτύσσεται έντονα κατά τη δεκαετία
του 90, ενώ στην Ελλάδα η συζήτηση περί Ε.Κ.Ε. αναπτύσσεται ουσιαστικά μετά το 2005.

1

Βασικές αναφορές της προόδου της ακαδημαϊκής προσέγγισης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βλ.
Παράρτημα
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στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι μια δυναμική έννοια που με το πέρας του
χρόνου συνδέεται, σχετίζεται και εμπλουτίζεται με μια σειρά από άλλες έννοιες όπως:
αρχικά με τη φιλανθρωπία και τις εργασιακές πρακτικές, στη συνέχεια με την κοινωνική
αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή, τις δίκαιες πρακτικές στην αγορά, το περιβάλλον, την
προστασία των καταναλωτών, τον εταιρικό εθελοντισμό, σήμερα με τα ενδιαφερόμενα
μέρη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, την
εταιρική υπευθυνότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική λογοδοσία.

Αυτό συμβαίνει γιατί η Ε.Κ.Ε. είναι ο τρόπος με τον οποίο «το επιχειρείν» καταγράφει την
εκάστοτε χρονική στιγμή τις προσδοκίες της κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιείται και
αναπτύσσεται, προκειμένου να ανταποκριθεί ως σημαντικό «κύτταρο» αυτής.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός στο
δημόσιο διάλογο για την Ε.Κ.Ε. παγκοσμίως, αφού η Ε.Κ.Ε. «αντικατοπτρίζει» τις
ιδιαιτερότητες, την κουλτούρα των τοπικών κοινωνιών και τις ανάγκες που ανακύπτουν.

Ορισμοί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

1998 – Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

«H Ε.Κ.Ε. είναι η διαρκής δέσμευση των
επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και
συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με
ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής
του εργατικού τους δυναμικού και των
οικογενειών τους, καθώς και της τοπικής
κοινότητας που δραστηριοποιούνται και της
κοινωνίας γενικότερα».

2000-Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ.

«Ως
Ε.Κ.Ε.
εννοούμε
την
ηθική
συμπεριφορά μιας επιχείρησης στις σχέσεις
της με την κοινωνία. Δηλαδή οι υπεύθυνες
ενέργειες της διοίκησης με τους άμεσα
εμπλεκόμενους της επιχείρησης»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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IME ΓΣΕΒΕΕ
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2001- Πράσινη
Επιτροπής.

Βίβλος

της

Ευρωπαϊκής

«Η Ε.Κ.Ε. είναι η έννοια σύμφωνα με την
οποία
οι
εταιρίες
ενσωματώνουν
σε
εθελοντική
βάση
τις
κοινωνικές
και
περιβαλλοντικές
τους
ανησυχίες
στις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες καθώς
και στις επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη
τους».

2002- Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

«Η εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων
για διαχείριση των δραστηριοτήτων τους με
υπεύθυνο τρόπο

2011-Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Η ευθύνη των επιχειρήσεων για τον
αντίκτυπό τους στην κοινωνία».
Οι βασικές πτυχές της έννοιας της Ε.Κ.Ε. για
την Ελλάδα είναι οι εξής:
- Η Ε.Κ.Ε. αποτελεί εθελοντική αυτοδέσμευση επιχειρήσεων και οργανισμών και
στοχεύει στην υπεύθυνη λειτουργία και
διαχείριση των δραστηριοτήτων τους.

2014- Εθνική Στρατηγική για την Ε.Κ.Ε.

- Ως εθελοντική αυτο-δέσμευση, η Ε.Κ.Ε.
προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών
και δραστηριοτήτων, επιπλέον της ελάχιστης
συμμόρφωσης με την εκάστοτε νομοθεσία.
- Στη βάση των παραπάνω χαρακτηριστικών,
η
έννοια
της
Ε.Κ.Ε.
αποτελεί
ένα
ολοκληρωμένο
πλέγμα
πολιτικών
και
δράσεων που υιοθετεί κάθε επιχείρηση,
προσδιορίζοντας τη σχέση της με την
κοινωνία
και
δεν
περιορίζεται
στην
κοινωνική/περιβαλλοντική
σήμανση
(social/environmental labelling) προϊόντων
και υπηρεσιών,
ούτε στην απολογιστική
ανασκόπηση
(reporting)
δράσεων
και
πρωτοβουλιών. Συνοψίζοντας, η έννοια της
Ε.Κ.Ε.
περικλείει
την
ευθύνη
κάθε
επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στους
ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον
για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την
άσκηση
της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.
Ωστόσο, κοινά σημεία σε όλους τους ορισμούς υπάρχουν και οριοθετούν τα βασικά
χαρακτηριστικά της έννοιας.


Η αυτοδέσμευση των επιχειρήσεων.



Ο εθελοντικός χαρακτήρας των πρωτοβουλιών και ενεργειών που αναλαμβάνουν οι
επιχειρήσεις και υπερβαίνει την κανονιστική και νομοθετική συμμόρφωση των
επιχειρήσεων.



Ο συνεχής διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη.



Η έμφαση που δίνεται στην ευθύνη για το περιβάλλον, την κοινωνία.



Οι επιδόσεις της προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές παραμέτρους που αυτή έχει.



Η ενσωμάτωσή της στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ε.Κ.Ε.

1. Η συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης
σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίου
σεβασμού με τα Ενδιαφερόμενα
Μέρη.
2. Η λειτουργία και δραστηριοποίηση με
οδηγό τις εταιρικές αξίες και αρχές
της επιχείρησης
3. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας μέσω της
διαφάνειας και της ενεργής
επικοινωνίας.
4. Η επικέντρωση στη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας και
μακροπρόθεσμων προοπτικών
στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη
της επιχείρησης.
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Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ε.Κ.Ε.

1. Μόνο η απλή συμμόρφωση με τον
νόμο.
2. Μόνο Χορηγίες & Φιλανθρωπία
3. Να προσεγγίζεται με τη λογική του
κόστους που ως αντάλλαγμα έχει
την προώθηση των Δημοσίων
Σχέσεων της επιχείρησης.
4. Μια έννοια που εναντιώνεται στον
πυρήνα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Δεν αποτελεί ένα
επιπρόσθετο θέμα ενασχόλησης στη
λειτουργία της επιχείρησης αλλά
διατρέχει οριζόντια όλες τις δράσεις
της.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πώς καθορίζεται λοιπόν η υπεύθυνη επιχείρηση;
Μια επιχείρηση είναι υπεύθυνη όταν στοχεύει στην ανάπτυξη της κερδοφορίας της και
διαχειρίζεται σε εθελοντική βάση τον τρόπο που οι λειτουργίες της επηρεάζουν την
κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική και ηθική διάσταση που κινείται λαμβάνοντας
συγκεκριμένες δράσεις με ορατά αποτελέσματα. Το ακόλουθο σχήμα αναδεικνύει την
επιρροή και εμβέλεια της επιχείρησης που αναγνωρίζει την ανάγκη να αντιμετωπίσει τον
οικονομικό, κοινωνικό, και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της λειτουργίας της, γνωστή ως
«τριπλή βασική προσέγγιση».

Περιβάλλον, περιβαλλοντική
ευθύνη, περιβαλλοντικό
αποτύπωμα
Κοινωνικές αξίες, κοινωνική
υπευθυνότητα, προτεραιότητες,
Κοινωνία

Οικονομική Επίδοση, παραγωγή,
οικονομική μεγέθυνση, κέρδος

Στο πλαίσιο αυτό, πρακτικά η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί τη σύγχρονη αντίληψη
διοίκησης των επιχειρήσεων, που θέτει σε εφαρμογή τις βασικές εταιρικές της αξίες και
αρχές ακολουθώντας νέους τρόπους διαχείρισης με στόχο τη σύνδεση της οικονομικής
ανάπτυξης με την κοινωνική ευημερία.
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Συνεπώς, η Ε.Κ.Ε. δεν περιορίζεται στο πλαίσιο της φιλανθρωπίας, αλλά επεκτείνεται και
ενσωματώνεται στην έννοια μιας «ηθικής υποχρέωσης» της επιχείρησης να ελαττώσει τις
αρνητικές (π.χ. στο περιβάλλον) και να αυξήσει τις θετικές (π.χ. στην κοινωνία ή
εσωτερικά) επιδράσεις της λειτουργίας της.
ΖΗΤΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ

Φιλανθρωπία
 Δίνει χρήματα
 Απαλύνει τις συνέπειες του προβλήματος
 Δε δίνει λύση στο πρόβλημα
 Δεν αποτελεί βιώσιμη πρακτική

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 Συστηματική προσέγγιση
 Συμβάλλει στη βιώσιμη λύση
 Δημιουργεί αξία
 Κάνει ανταγωνιστική την
επιχείρηση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εμπεριέχεται στο πλαίσιο των εταιρικών δεσμεύσεων και
δράσεων πέρα και πάνω από το νόμο σε θέματα που σχετίζονται με:
ΑΠΟΣΤΟΛΗ,ΑΞΙΕΣ,ΟΡΑΜΑ
ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ
ΗΘΙΚΗ

Ε.Κ.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΓΟΡΑ

1. Αποστολή, Αξίες, Όραμα
Η επιχείρηση μπορεί να είναι βιώσιμη όταν η αποστολή, οι αξίες και το όραμά της έχουν
προσδιοριστεί με σαφήνεια και ενσωματώνουν τις προσδοκίες όσων επηρεάζουν άμεσα ή
έμμεσα την δραστηριότητά της, δηλαδή τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

2. Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
Η επιχείρηση θα πρέπει να καθορίσει τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη της και να αναπτύξει
το διάλογο μαζί τους με στόχο να θέσει σε εφαρμογή πρακτικές που θα ενσωματώνουν
στην καθημερινή της λειτουργία τα αποτελέσματα του διαλόγου αυτού.
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στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

3. Ηθική
Η ηθική συμπεριφορά της επιχείρησης θα πρέπει να στηρίζεται σε αξίες όπως η ειλικρίνεια,
η διαφάνεια, και η ακεραιότητα. Αυτό σημαίνει για την επιχείρηση ότι, πέρα από τη
συμμόρφωσή της με τους νόμους, οφείλει να διοχετεύσει σε όλη τη σφαίρα επιρροής της
πρακτικές που ενισχύουν την ηθική της υπευθυνότητα, αλλά και διαδικασίες που
προλαμβάνουν και επιλύουν καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μη ηθική
συμπεριφορά.

4. Εργασιακές Πρακτικές
Το δικαίωμα στην πρόσβαση εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον με έμφαση στις
συνθήκες εργασίας και στις αμοιβές- παροχές, στις ίσες ευκαιρίες, στην εκπαίδευση και την
εξέλιξη των εργαζομένων, αποτελούν βασικούς παράγοντες συνεισφοράς της επιχείρησης
στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της κοινωνίας στην οποία
δραστηριοποιείται.

5. Ανθρώπινα Δικαιώματα
Η επιχείρηση θα πρέπει να μεριμνά για τις πιθανές επιπτώσεις της λειτουργίας της ,οι οποίες
μπορεί να θίξουν τα ενδιαφερόμενα μέρη της σε επίπεδο διακρίσεων λόγω καταγωγής,
εθνικής προέλευσης, χρώματος, φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκευτικών και πολιτικών
πεποιθήσεων ή άλλων επιλογών, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η υγεία, οι προσωπικές
επαφές. Όπως επίσης η πλήρης συμμόρφωση της επιχείρησης με το εθνικό δίκαιο και τις
διεθνείς συμβάσεις που αφορούν στην παιδική εργασία και στην καταναγκαστική εργασία.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Βασικές ενέργειες για τη δίκαιη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του
εργασιακού περιβάλλοντος είναι:
1. Η ξεκάθαρη θέση της επιχείρησης ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης που
σχετίζεται με μισθούς, προσλήψεις, εκπαίδευση ή απόλυση εργαζομένου με βάση
τους δείκτες διαφοροποίησης που υφίστανται στην εταιρεία (π.χ. φύλο, ηλικία,
εθνότητα, φυσική ανικανότητα κ.ά.).
2. Η δυνατότητα εκπαίδευσης των εργαζομένων σε διαδικασίες που σχετίζονται με
την Ασφάλεια και την Υγιεινή στους χώρους εργασίας.
3. Η εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης σε εργαζόμενους μερικής απασχόλησης σε
θέματα που αφορούν στις αμοιβές, τις παροχές, την κατάρτιση και την
εκπαίδευση.
4. Η δυνατότητα να παρέχει ευελιξία και προσαρμογή στις καθημερινές ανάγκες του
ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. φροντίδα παιδιών κατά τις εργάσιμες ώρες, ελαστικό
ωράριο, κάλυψη εξόδων μετακίνησης από και προς την εργασία).
5. Η παροχή ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης προσωπικών επαγγελματικών
δεξιοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν σε ευκαιρίες εξέλιξης και προαγωγής.
6. Η δυνατότητα να προωθεί την εθελοντική συμμετοχή για την επίτευξη κοινωνικών
ή περιβαλλοντικών σκοπών στα πλαίσια του χρόνου εργασίας.

6. Κοινωνία
Η έννοια του «εταιρικού πολίτη» έχει ως στόχο την πρόληψη και συμβολή της
επιχείρησης

στην

επίλυση

προβλημάτων

κοινωνικών

και

περιβαλλοντικών

που

απασχολούν την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται. Στο
πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση συνεργάζεται με τους φορείς και τους εκπροσώπους της
τοπικής κοινωνίας2 για ένα κοινό σκοπό, επενδύοντας πόρους και ανθρώπινο δυναμικό,3
ενώ παράλληλα «μαθαίνει να ακούει» τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της τοπικής
κοινωνίας ενσωματώνοντας με αυτό το τρόπο στην επιχειρηματική της δραστηριότητα
τις προσδοκίες της. Στην ίδια κατεύθυνση, συμμετέχει και με άλλους τρόπους, όπως
δωρεές, χορηγίες σε χρήμα ή σε είδος και διάθεση εργασιακού χρόνου με την
εθελοντική εργασία των εργαζομένων της επιχείρησης.
2

Φορείς και εκπρόσωποι τοπικής κοινωνίας μπορεί να είναι σωματεία, σύλλογοι, κινήσεις πολιτών, ΜΚΟ με
κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική δραστηριότητα, ή θεσμικοί φορείς όπως ο δήμος, η περιφέρεια, τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρηματικές ενώσεις.
3
Επένδυση σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό αφορά πρωτοβουλίες της επιχείρησης σε προγράμματα και
υποδομές που βελτιώνουν βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας, και δημιουργούν εισόδημα στην τοπική κοινωνία.
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στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Βασικές ενέργειες συμβολής της επιχείρησης στην τοπική κοινωνία που
δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται είναι:
1. Η υποστήριξη σε υποδομές και έργα που προέρχονται από τις ανάγκες της
τοπικής κοινότητας και ενισχύουν την απασχολησιμότητα στην τοπική κοινωνία.
2. Η παρουσία και συμμετοχή σε ανοικτές διαβουλεύσεις φορέων της τοπικής
κοινωνίας με στόχο τη μάθηση και τη γνώση των αναγκών της τοπικής
κοινωνίας.
3. Η συμμετοχή σε κοινωνικά προγράμματα που ενθαρρύνουν τον εταιρικό
εθελοντισμό και προσφέρουν στήριξη στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας είτε
σε χρήμα, είτε σε είδος, είτε σε τεχνογνωσία.
4. Η συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις για την υποστήριξη πρωτοβουλιών που
αναλαμβάνουν για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής π.χ. η απασχόληση
ατόμων ευάλωτων σε διακρίσεις (μετανάστες, άτομα με αναπηρία, άτομα με
χαμηλά τυπικά προσόντα κ.α.) ή η στήριξη κοινωνικών ομάδων όπως νέοι,
γυναίκες.
5. Η διερεύνηση συνεργασίας με εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά ιδρύματα για την
ευρύτερη διάδοση της γνώσης και της εμπειρίας με σκοπό την απόκτηση
επαγγελματικών προσόντων μέσω της πρακτικής άσκησης, ειδικότερα από νέους
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας.

7. Περιβάλλον
Η προσπάθεια της επιχείρησης να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
προέρχονται από τη λειτουργία της4 και η μέριμνά της να διοχετεύσει σε όλη τη σφαίρα
επιρροής της, τις πρακτικές που ενισχύουν την περιβαλλοντική της ευθύνη, όπως οι
αποφάσεις της να προμηθεύεται προϊόντα ή υπηρεσίες με ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις
στο περιβάλλον κάνοντας χρήση συστημάτων πιστοποίησης ή οικολογικών σημάτων, η
χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και η ενίσχυση της γνώσης και
ευαισθητοποίησης των εργαζομένων της και των πελατών της.

4

Αφορά κυρίως την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων της, την
πρόληψη της ρύπανσης.
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Βασικές ενέργειες συμβολής της επιχείρησης στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος είναι:
1. Ο σχεδιασμός φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και μεθόδων παραγωγής.
2. Η ξεκάθαρη θέση της επιχείρησης για την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων
(νερό, ενέργεια, καύσιμα).
3. Η ξεκάθαρη θέση της επιχείρησης για τη υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων της
(στερεών και υγρών) και της ρύπανσης και ενέργειες που θα εφαρμόζουν αυτή τη
θέση, όπως η ανακύκλωση, η επένδυση σε πιο αποδοτικό ενεργειακά τεχνολογικό
εξοπλισμό, η ενθάρρυνση επαγγελματικών μετακινήσεων με μέσα μαζικής
μεταφοράς.
4. Η αναζήτηση προτύπων και πιστοποιήσεων ή άλλων παραμέτρων που θα δίνουν
την ευκαιρία στην επιχείρηση να αξιολογεί με περιβαλλοντικά κριτήρια τους
βασικούς προμηθευτές και συνεργάτες της.
5. Η δυνατότητα ανάπτυξης της γνώσης των εργαζομένων, των πελατών και του
ευρύτερου κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα
της επιχείρησης.
6. Η συμμετοχή της επιχείρησης σε «πράσινες δράσεις» για την ενίσχυση της εταιρικής
περιβαλλοντικής κουλτούρας π.χ. δεντροφυτεύσεις για την αντιστάθμιση των
εκπομπών CO2,
καθαρισμός ακτών, η συμμετοχή στο καθαρισμό και στη
διαμόρφωση πράσινων δημόσιων χώρων στην πόλη.

8. Αγορά
Ο τρόπος που η επιχείρηση διαχειρίζεται τις σχέσεις της με τους πελάτες και τους
προμηθευτές της. Η υπεύθυνη στάση της επιχείρησης στην αγορά αναδεικνύεται μέσω
μιας σειράς πρωτοβουλιών και διαδικασιών που διασφαλίζουν τη δίκαιη εμπορία, την
προστασία της ασφάλειας και της υγείας των καταναλωτών, παρέχουν επαρκείς
πληροφορίες προκειμένου οι πελάτες να κάνουν συνειδητά τις επιλογές τους, διαθέτουν
μηχανισμούς

επίλυσης

πιθανών

διαφορών

μεταξύ

πελατών

και

επιχείρησης,

συμβάλλουν στη γνώση και ενημέρωση τόσο των πελατών, όσο και των προμηθευτών
για

τον

καθορισμό

προτύπων

ποιότητας

και

διασφάλισης

των

ελάχιστων

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, καινοτομούν αναζητώντας
τις βέλτιστες λύσεις για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των προϊόντων και των
υπηρεσιών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Βασικές ενέργειες δίκαιης συμπεριφοράς της επιχείρησης στην Αγορά είναι:
1. Η εξασφάλιση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων – υπηρεσιών στους καταναλωτές.
2. Η προώθηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας της επιχείρησης στους προμηθευτές της.
3. Η στήριξη τοπικών προμηθευτών για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών που
χρειάζεται η επιχείρηση.
4. Η υπεύθυνη επικοινωνία προς το καταναλωτικό κοινό.
5. Η δέσμευση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών.
6. Οι διαδικασίες ελέγχου βασικών προμηθευτών και συνεργατών για την παροχή
ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν, εάν θα θέλαμε να δώσουμε σε μια εικόνα την
υπευθυνότητα μιας ΜΜΕ επιχείρηση θα ήταν ως ακολούθως:

Ποιότητα

Εργασιακές Πρακτικές
Υγεία & Ασφάλεια
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

Ανάπτυξη & Αξιοποίηση
τοπικών πόρων
Καινοτομία & Βιώσιμα προϊόνταΒιώσιμες υπηρεσίες
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στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Η Ε.Κ.Ε. ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΩΦΕΛΗ ΤΗΣ
Γιατί η Ε.Κ.Ε. θα πρέπει να ενδιαφέρει μια επιχείρηση; Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που
θα πρέπει να απαντηθεί στον εργοδότη, ιδιοκτήτη, μέτοχο μιας επιχείρησης.
Ανάλογα με τη δραστηριότητα και το μέγεθος της επιχείρησης, η Ε.Κ.Ε. αποτελεί το
μηχανισμό που θα επιτρέψει στην επιχείρηση:
1) Να θέσει σε εφαρμογή τις βασικές αξίες και αρχές της.
2) Να αναγνωρίσει και να περιορίσει τις επιδράσεις της στο περιβάλλον και την κοινωνία
που δραστηριοποιείται.
3) Να παρακολουθήσει τις διεθνείς και εγχώριες τάσεις σε θέματα Ε.Κ.Ε. αφού αυτό θα της
επιτρέψει να αντιληφθεί και να προετοιμαστεί ως μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας
μεγαλύτερων επιχειρήσεων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που ακολουθούν τις
σχετικές τάσεις.
4) Να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται
και αναπτύσσεται.
5) Να αξιολογεί και να ενσωματώνει στις καθημερινές της λειτουργίες τις «απαιτήσεις» των
βασικών της ενδιαφερόμενων μερών.
Με τον τρόπο αυτό τα οφέλη που μπορεί να λάβει η επιχείρηση από την ενσωμάτωση της
Ε.Κ.Ε. στη λειτουργία της είναι:
1) Η κατανόηση των προσδοκιών της κοινωνίας και των ενδιαφερόμενων μερών της θα
της επιτρέψουν να λαμβάνει πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις με στόχο την καλύτερη
διαχείριση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.
2) Η βελτίωση της καλής φήμης και η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού.
3) Η προσέλκυση και διατήρηση αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού.
4) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και της πρόσβασής της σε χρηματοδότηση ή
συμμετοχή σε νέα εταιρικά σχήματα.
5) Η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση λειτουργικών δαπανών από την ορθή διαχείριση
θεμάτων που έχουν να κάνουν με το νερό, την ενέργεια, τα απόβλητα, όπως και από τις
αποδοτικότερες σχέσεις με τους προμηθευτές της.
6) Η αξιοποίηση των ευκαιριών που απορρέουν από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές
εξελίξεις.
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχουν δημιουργηθεί
διακρατικές ή πολυσυμμετοχικές πρωτοβουλίες και πρότυπα τα οποία βοηθούν τις
επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αφ’ ενός δράσεις Ε.Κ.Ε., αλλά και να αξιολογήσουν τις
επιδόσεις των δράσεων αυτών και να τις βελτιώσουν. Η υιοθέτηση τέτοιων προτύπων,
όπως και η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εμβαθύνουν σε
θέματα Ε.Κ.Ε., να διευκολύνουν τη μάθηση και να ενθαρρύνουν τον διάλογο εντός και
εκτός εργασιακού περιβάλλοντος, να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις διαφορές που
μπορεί να υπάρχουν μεταξύ δράσεων και πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων, να
καταγράψουν και να βελτιώσουν τις ποσοτικές εκτιμήσεις – επιδόσεις τους.
Τέτοιες βασικές πρωτοβουλίες και πρότυπα είναι:
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ – GLOBAL COMPACT
Το οικουμενικό σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία
εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, αλλά
και μη κυβερνητικούς φορείς, προσκαλώντας τους να υιοθετήσουν και να δεσμευθούν
εθελοντικά στις 10 βασικές αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το
περιβάλλον,

την

καταπολέμηση

της

διαφθοράς.

Οι

αρχές

αυτές

βασίζονται

στην

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στη Διακήρυξη για τις Βασικές
Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, στη Διακήρυξη
του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ενάντια
στη Διαφθορά.
Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι α) να αποτελέσουν οι 10 αρχές συστατικό
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο, β) να λειτουργήσει ως
καταλύτης για τις δράσεις που στηρίζουν τους στόχους της Χιλιετίας.
Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών απαιτεί α) ενέργειες
ώστε οι αρχές αυτές να ενσωματωθούν στη διοίκηση, τη στρατηγική, την κουλτούρα και
στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, β) τη σύνταξη και δημοσίευση μιας έκθεση
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προόδου, κάθε χρόνο, όπου αναφέρονται οι προσπάθειες που καταβάλλει η επιχείρηση για
την υποστήριξη των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου. Το Οικουμενικό Σύμφωνο των
Ηνωμένων Εθνών έχει αναπτύξει μια σειρά εργαλείων σε όλους τους τομείς που
διαπραγματεύονται οι αρχές του, προκειμένου να βοηθήσει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων
και οργανισμών. Περισσότερες πληροφορίες στο www.ungloablcompact.org
Για τις μικρές επιχειρήσεις η πρόβλεψη που έχει γίνει είναι η ενημέρωσή τους να
διοχετεύεται

από

τα

τοπικά

δίκτυα

του

Οικουμενικού

Συμφώνου,

βλ.

www.globalcompactnetworkhellas.gr

GRI-GLOBAL REPORTING INITIATIVE
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναφέρεται στις κατευθυντήριες οδηγίες για την έκδοση
Κοινωνικών Απολογισμών ή Απολογισμών Βιωσιμότητας. Αναπτύχθηκε το 1997 με
πρωτοβουλία των οργανισμών UNEP και CERES στοχεύοντας να διαμορφώσουν ένα
αποδεκτό πλαίσιο για την κατάρτιση εκθέσεων προόδου που αφορούν την οικονομική,
περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση των επιχειρήσεων ώστε να υπάρχει αφ’ ενός μια
διαφάνεια σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου μια συγκρισιμότητα των επιδόσεων μεταξύ των επιχειρήσεων
ή άλλων οργανισμών με την πάροδο του χρόνου. Στην κατεύθυνση αυτή παρέχονται μια
σειρά από δείκτες και αναφορές προκειμένου να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στη δημιουργία
και σύνταξη των επιδόσεών τους. Το πλαίσιο του GRI είναι προαιρετικό και εφαρμόζεται σε
οποιαδήποτε

επιχείρηση

ανεξαρτήτως

μεγέθους,

τύπου

και

γεωγραφικής

περιοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.globalreporting.org
AccountAbility – AA 1000
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε το 1999 με στόχο τη συστηματική προσέγγιση της
υπευθυνότητας μιας επιχείρησης μέσω του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της. Έχει
αναπτύξει 3 πρότυπα προκειμένου να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις α) σε επίπεδο γενικών
αρχών υπευθυνότητας, β) απαιτήσεων για εξασφάλιση της βιωσιμότητας και γ) ένα πλαίσιο
για τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του
διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τους στις καθημερινές τους διαδικασίες. Περισσότερες
πληροφορίες στο www.accountability.org
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Social Accountability International – SA 8000
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναφέρεται στις εργασιακές πρακτικές. Προκειμένου να
παρέχει κατάρτιση και τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. στο εργασιακό
περιβάλλον των επιχειρήσεων, ανέπτυξε το 1997 το προαιρετικό πρότυπο SA-8000. Το
συγκεκριμένο πρότυπο βασίζεται σε συμβάσεις της ΔΟΕ και των Ηνωμένων Εθνών και
αναφέρεται κυρίως σε θέματα που αφορούν στην παιδική εργασία, την καταναγκαστική
εργασία, την υγιεινή και την ασφάλεια, τις διακρίσεις, τις ώρες εργασίας, τις βασικές
αποδοχές, την ελευθερία συμμετοχής σε συλλογικά όργανα και σε διαπραγματεύσεις, όπως
και στον έλεγχο των προμηθευτών με στόχο τη διασφάλιση αγαθών και υπηρεσιών με
ηθική προέλευση. Περισσότερες πληροφορίες στο www.sa-intl.org
TRANSPARENCY INTERNATIONAL –IT
Παγκόσμια πρωτοβουλία που στόχο έχει την καταπολέμηση της Διαφθοράς. Για πρώτη
φορά, το 1993, ανοίγει το διάλογο, σε διεθνές επίπεδο, για θέματα διαφθοράς και
δωροδοκίας και αναπτύσσει μια σειρά μελέτες και έρευνες για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς
και εργαλεία και έναν εθελοντικό κώδικα προκειμένου να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις
ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα να καταπολεμήσουν φαινόμενα διαφθοράς και δωροδοκίας.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.transparency.org

CSR Europe – Toolbox
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή δημιουργήθηκε το 1995 με
στόχο την ευαισθητοποίηση και τη συστράτευση του επιχειρηματικού κόσμου,

αλλά και

των επιμέρους κοινωνικών ομάδων προς την κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής
συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2003 ιδρύεται το Ελληνικό Δίκτυο για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με κύριο σκοπό την προώθηση της έννοιας και στόχο την
ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Βασική δραστηριότητα του
εθνικού δικτύου ως μέλος του Ευρωπαϊκού είναι η διάδοση καλών πρακτικών και για την
υποστήριξη των επιχειρήσεων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την
ανάπτυξη

σχετικών

δράσεών

τους.

Περισσότερες

πληροφορίες

στο

www.csreurope.org/searchtools και στο www.csrhellas.gr
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Occupational Health & Safety AS 18001
Αφορά μια συντονισμένη προσπάθεια που στόχο έχει μέσω του συγκεκριμένου πρότυπου
να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές και υγειές εργασιακό
περιβάλλον για τους εργαζομένους τους με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

Περισσότερες

πληροφορίες στο www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com

International Organization for Standardization - ISO
Διεθνής πρωτοβουλία που συστάθηκε το 1947 με στόχο να αναπτύξει πρότυπα διεθνούς
εμβέλειας που θα βοηθούσαν τις επιχειρήσεις και κυρίως τις βιομηχανίες στη διαχείριση,
ενοποίηση και βελτίωση των πρακτικών τους. Σήμερα έχουν δημοσιευθεί πάνω από 19.500
διεθνή πρότυπα που καλύπτουν σχεδόν όλες τις πτυχές της τεχνολογίας και παραγωγής.
Ειδικά για τα θέματα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τα πρότυπα είναι:
ΙSO 26000, πρότυπο που παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη της ΕΚΕ στις
επιχειρήσεις. Το συγκεκριμένο πρότυπο δεν παρέχει πιστοποίηση όπως τα πρότυπα ISO
14001, και ISO 9001. Το ISO 14001 προωθεί ένα περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης στις
επιχειρήσεις με στόχο να τις βοηθήσει να ελέγξουν και να μειώσουν τις αρνητικές τους
επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον, ενώ το ISO 9001 υποστηρίζει τις επιχειρήσεις - με ένα
σύστημα διαχείρισης ποιότητας – προκειμένου να αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες τα
οποία με συνέπεια θα εξασφαλίζουν την ικανοποίηση του πελάτη, καθώς και τη βιώσιμη
ανάπτυξη

των

προϊόντων

-

υπηρεσιών

και

των

διαδικασιών

τους.

Περισσότερες

πληροφορίες στο www.iso.org
Eco Commerce της ΕΣΕΕ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας ανέπτυξε το 2013 τις κατευθυντήριες γραμμές Eco Commerce.
Πρόκειται για ένα δομημένο σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών
δράσεων,

που

παρέχει

τη

δυνατότητα

της

αποτελεσματικής

και

συστηματικής

παρακολούθησής τους από την εμπορική επιχείρηση. Επιπρόσθετα, παρέχει το απαραίτητο
μεθοδολογικό

πλαίσιο

βελτιώνονται

συνεχώς

όπου
οι

καταγράφονται,
στόχοι

που

παρακολουθούνται,

σχετίζονται

με

τις

αναθεωρούνται
δράσεις

και

Πράσινης

Επιχειρηματικότητας και γενικότερα της Ε.Κ.Ε που έχουν υιοθετηθεί από την επιχείρηση. Το
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Eco Commerce εφαρμόζεται προαιρετικά από τις επιχειρήσεις, χωρίς να αποτελεί
νομοθετική απαίτηση. Περισσότερες πληροφορίες στο http://esee-support.gr/
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ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η MEDA COMMUNICATION AE5 για 12η χρονιά υλοποίησε το Κοινωνικό Βαρόμετρο
A.S.B.I.-2015, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ερευνών VPRC. Το Κοινωνικό Βαρόμετρο
A.S.B.I. (Awareness & Social Behavior Index), αποτελεί τη μεγαλύτερη διαχρονική έρευνα
για τις στάσεις και τις συμπεριφορές της κοινής γνώμης όσον αφορά στην εμβέλεια και την
επιρροή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στην Ελλάδα, καθώς και των φορέων που την
υιοθετούν.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου A.S.B.I. 2015, παρατηρούνται τα ακόλουθα
βασικά ευρήματα:
Η αναγνωρισιμότητα της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η
ενημέρωση των πολιτών για θέματα Ε.Κ.Ε.
H αναγνωρισιμότητα της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καταγράφεται στο 29%
των πολιτών. Η επίδοση αυτή, αν και συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα χαμηλή τα τελευταία οκτώ
χρόνια που διερευνάται ο συγκεκριμένος δείκτης, φέτος καταγράφει μια σημαντική αύξηση
των 4,5 ποσοστιαίων μονάδων.
Χαμηλή όμως παραμένει και η ενημέρωση των πολιτών που αναγνωρίζουν την έννοια της
Ε.Κ.Ε: μόνο το 42% των συγκεκριμένων πολιτών δηλώνει ότι ενημερώνεται «περισσότερο
τα τελευταία 2-3 χρόνια», και μόνο το 28% των πολιτών δηλώνει ότι διαβάζει «πολύ
συχνά/συχνά» δημοσιεύσεις εταιρειών (σε εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο) που δίνουν
πληροφορίες για πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι τελευταίες στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε.

5

Το A.S.B.I., ανήκει στα εξειδικευμένα εργαλεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MEDA Α.Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και υλοποιείται σε ετήσια βάση. Περισσότερες πληροφορίες για τη
μεθοδολογία της έρευνας βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Αναγνωρισιμότητα της Ε.Κ.Ε. ή Ε.Υ.

Βάση: ΣΔ
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

24,5%

ASBI 2014

ΝΑΙ

ASBI 2015

29,0%

74,5%

ΌΧΙ

70,0%

4

Η αυθόρμητη πρόσληψη του εταιρικού κοινωνικού έργου στους πολίτες που δηλώνουν ότι
αναγνωρίζουν την έννοια της Ε.Κ.Ε. είναι κυρίως φιλανθρωπία και υλική βοήθεια στους
πάσχοντες (41,6%), οικονομική βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (16,6%), η
υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και οι ενέργειες και οι δράσεις των επιχειρήσεων
για το περιβάλλον, από 11% αντίστοιχα.
Αξίζει να επισημανθεί ότι στην αντίληψη της κοινής γνώμης η χορηγία και η δωρεά δεν
καταγράφονται ως κοινωνικό έργο μιας επιχείρησης.
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Αυθόρμητη πρόσληψη εταιρικού κοινωνικού έργου
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9

Η Υπευθυνότητα των επιχειρήσεων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
Η στάση των πολιτών στο ζήτημα αν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, την περίοδο της
οικονομικής κρίσης, λειτουργούν περισσότερο υπεύθυνα απ’ ότι πριν την κρίση, απέναντι
στην κοινωνία και το περιβάλλον καταγράφεται επικριτική, αφού το 51% διαφωνεί (εκ των
οποίων το 32% «διαφωνεί απόλυτα» και το 19% «μάλλον διαφωνεί»).
Η διαφωνία τους έγκειται κυρίως σε τρείς λόγους: α) ότι «οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται
την

οικονομική

κρίση

για

απολύσεις,

μειώσεις

μισθών,

καταπάτηση

εργασιακών

δικαιωμάτων» υποστηρίζεται από το 46,2% των πολιτών που δήλωσαν ότι διαφωνούν, β)
ότι «δεν ενδιαφέρονται για τα κοινωνικά θέματα» υποστηρίζεται από το 20,5% των
πολιτών που δήλωσαν ότι διαφωνούν και γ) ότι «οι επιχειρήσεις δεν ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των καταναλωτών σε περιόδους κρίσης» υποστηρίζεται από το 18% των πολιτών.
Αξίζει να επισημανθεί ότι όσο περισσότερο ενημερωμένοι είναι οι πολίτες για θέματα Ε.Κ.Ε.,
τόσο διατηρούν θετική στάση δηλαδή συμφωνούν στο ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν
περισσότερο υπεύθυνα απ' ότι πριν την κρίση.
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"Οι εταιρείες στην Ελλάδα, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, λειτουργούν
περισσότερο υπεύθυνα από ό,τι πριν την κρίση, απέναντι στην κοινωνία και το
περιβάλλον"
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Research 2015

Λόγ οι γ ια τους οποίους διαφωνούν με την πρόταση ότι :"Οι εταιρείες στην Ελλάδα, την περίοδο
της οικονομικής κρίσης, λειτουργ ούν περισσότερο υπεύθυνα από ό, τι πριν την κρίση, απέναντι
στην κοινωνία και το περιβάλλον"
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Βάση: Όσοι διαφωνούν
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Η εμπιστοσύνη των πολιτών στις επιχειρήσεις.
Η εικόνα που προκύπτει από τη διερεύνηση του βαθμού εμπιστοσύνης που εκφράζουν οι
πολίτες για τις επιχειρήσεις φαίνεται να είναι χαμηλή, αφού οι τοποθετήσεις των πολιτών
στο «λίγο-καθόλου» φθάνει το 60,8%. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση των πολιτών φαίνεται
να επηρεάζεται ως ένα βαθμό τόσο από τις θετικές στάσεις τους (δηλαδή μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη δείχνουν όσοι αναγνωρίζουν την Ε.Κ.Ε. και πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις
λειτουργούν περισσότερο υπεύθυνα απ’ ότι πριν την κρίση), όσο και από δημογραφικές
παραμέτρους, όπως η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των πολιτών. Συγκεκριμένα
μεγαλύτερη εμφανίζεται η εμπιστοσύνη προς τις επιχειρήσεις όσο μειώνεται το ηλικιακό
όριο των πολιτών, δηλαδή στις ηλικιακές ομάδες 18-34 και 35-55 ετών, όπως επίσης είναι
πολίτες με ανώτερο επίπεδο σπουδών, που αυτοτοποθετούνται βάσει του οικογενειακού
τους εισοδήματος κυρίως στα μεσαία και ευκατάστατα κοινωνικά στρώματα.
Στην προσπάθεια να διερευνηθεί περισσότερο ο λόγος της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τις
επιχειρήσεις στην Ελλάδα σήμερα, δημιουργήθηκε μια κλίμακα στην οποία ζητήθηκε από
τους ερωτηθέντες να τοποθετηθούν μεταξύ δύο θέσεων: αυτών που πιστεύουν ότι «η
έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις επιχειρήσεις προκαλείται εξαιτίας της
αδυναμίας ορισμένων επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις ταχέως εξελισσόμενες κοινωνικές
ανάγκες» και αυτών που πιστεύουν ότι «οφείλεται στην αδυναμία των πολιτών να
συνειδητοποιήσουν τα επιτεύγματα των επιχειρήσεων, αλλά των περιορισμών υπό τους
οποίους αυτές λειτουργούν». Σχεδόν 6 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι η έλλειψη
εμπιστοσύνης

των

πολιτών

οφείλεται

στην

αδυναμία

ορισμένων

επιχειρήσεων

να

κατανοήσουν τις ταχέως εξελισσόμενες κοινωνικές ανάγκες, ενώ μόνο 2 στους 10
θεωρούν ότι οφείλεται στην αδυναμία των πολιτών.
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Εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις σήμερα

Βάση: ΣΔ
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Ο ρόλος των επιχειρήσεων σήμερα.
Ένας χρήσιμος δείκτης για τον προσδιορισμό του ρόλου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε
περίοδο οικονομικής κρίσης είναι η μεταβλητή με τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να
έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα. Η στάση των πολιτών στο συγκεκριμένο θέμα αναδεικνύει
δύο βασικά στοιχεία: α) την ανάγκη «οι επιχειρήσεις να στηρίξουν την ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούνται (θέσεις εργασίας, έργα υποδομής κ.ά.)»
υποστηρίζεται από το 55,2% των πολιτών, όπως επίσης β) «να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των καταναλωτών σε περιόδους κρίσης», υποστηρίζεται από το 34,4% των πολιτών. Ενώ
ένα μέρος της συγκεκριμένης μετατόπισης του πληθυσμού διοχετεύεται στο θέμα της
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων (25,6%).
Αξίζει να αναφερθεί ότι όσοι πολίτες αναγνωρίζουν την έννοια της Ε.Κ.Ε., όπως και οι
πολίτες που συμφωνούν ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, την περίοδο της οικονομικής
κρίσης, λειτουργούν περισσότερο υπεύθυνα απ’ ότι πριν την κρίση, προτάσσουν κυρίως το
θέμα της υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών από τις επιχειρήσεις με θέσεις εργασίας,
έργα υποδομής κ.ά.
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Βάση: ΣΔ
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Προτεραιότητες των πολιτών σχετικά με τα θέματα της Ε.Κ.Ε.
Ως βασικά θέματα Ε.Κ.Ε. που θα πρέπει οι επιχειρήσεις να δώσουν σήμερα μεγαλύτερη
προσοχή είναι «η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (εργασιακά δικαιώματα, μη
διακρίσεις κ.ά.)» (44,8%), «οι εργασιακές πρακτικές (Ασφάλεια και Υγιεινή, εκπαίδευση,
εξέλιξη κ.ά.)» (31,2%) και τα περιβαλλοντικά θέματα (30,4%, με ιδιαίτερη σημαντική
αύξηση από το 2014). Τα συγκεκριμένα θέματα, αν και έχουν αναδειχθεί και στις μετρήσεις
προηγούμενων χρόνων του Βαρόμετρου, συνεχίζουν να χρήζουν ιδιαίτερης βαρύτητας για
τους πολίτες. Ειδικά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται να ευαισθητοποιεί
περισσότερο τον γυναικείο πληθυσμό, καθώς και τους πολίτες που αυτοτοποθετούνται στη
χαμηλότερη κλίμακα εισοδημάτων. Οι εργασιακές πρακτικές φαίνεται ότι απασχολούν
κυρίως τα μεσαία στρώματα, με μέσο μορφωτικό επίπεδο και πολίτες ηλικίας από 55 ετών
και άνω, ενώ τα περιβαλλοντικά θέματα επιλέγονται τόσο από τις νεότερες, όσο και από τις
μεγαλύτερες ηλικίες των πολιτών, όπως και από πολίτες που αυτοτοποθετούνται βάσει του
οικογενειακού τους εισοδήματος κυρίως στα ευκατάστατα κοινωνικά στρώματα.
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Ακολουθεί η «ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής (δημιουργία θέσεων εργασίας, προώθηση
της υγείας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού),» καταγράφοντας ένα
ποσοστό της τάξεως του 20,8% .

Θέματα Ε.Κ.Ε. (προτεραιότητες πολιτών)
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Πηγές ενημέρωσης που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για το αν ένα
προϊόν ή υπηρεσία έχει παραχθεί με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες
προδιαγραφές.
«Οι πιστοποιήσεις στις ετικέτες των συσκευασιών των προϊόντων» (40%), και «το άμεσο
περιβάλλον (οικογένεια, φίλοι συνάδελφοι από το χώρο εργασίας)» (19%) και «οι
αξιολογήσεις άλλων καταναλωτών στα social media» (16%)

αποτελούν τις πηγές που

εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για την ενημέρωσή τους σχετικά με το κατά πόσον
ένα προϊόν ή μια εταιρεία είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνα/η.

Σε επίπεδο

δημογραφικών παρατηρήσεων ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.



«Τις πιστοποιήσεις στις ετικέτες των συσκευασιών των προϊόντων» φαίνεται να τις
εμπιστεύονται περισσότερο πολίτες ηλικίας από 55 ετών και άνω, καθώς και πολίτες
με μέσο και ανώτερο επίπεδο σπουδών.



«Το άμεσο περιβάλλον» επιλέγεται περισσότερο από το γυναικείο φύλο, και από
πολίτες με χαμηλό επίπεδο σπουδών, όπως και από πολίτες ηλικίας από 55 ετών και
άνω.



Τέλος, την ενημέρωση από «οι αξιολογήσεις άλλων καταναλωτών στα social media»
επιλέγουν κυρίως οι πολίτες ηλικίας από 18 έως 34 ετών, και από 35 έως 54 ετών,
που αυτοτοποθετούνται σε ευκατάστατα κοινωνικά στρώματα.

Research 2015
Βάση: ΣΔ

Πηγές που εμπιστεύονται περισσότερο για την ενημέρωσή τους σχετικά με την
περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα των εταιρειών-προϊόντων
0,0%

10,0%

20,0%

Πιστοποιήσεις στις ετικέτες των συσκευασιών των
προϊόντων

12,2%
11,5%
10,3%

Αξιολογ ήσεις άλλων καταναλωτών στα Social Media
Αναφορές γ ια το προϊόν στην εταιρική ιστοσελίδα ή
εταιρική σελίδα στο FACEBOOK

5,8%
3,8%

Οι απολογ ισμοί Βιωσιμότητας ή Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης των εταιρειών

4,5%
4,9%

Οι εταιρικές διαφημίσεις ή οι ενέργ ειες προώθησης του
προϊόντος

Καμία
ΔΓ/ΔΑ

50,0%

19,2%
18,7%

Βραβεία και διακρίσεις εταιρειών ή προϊόντων από
ανεξάρτητα προς την εταιρεία μέρη

Όλες

40,0%
37,2%
39,6%

Οικογ ένεια, φίλοι, συνάδελφοι στο χώρο εργ ασίας

Άλλη

30,0%

15,9%

3,8%
3,8%
1,3%
0,6%
1,3%
1,1%
0,5%

ASBI 2014

ASBI 2015

3,8%

8
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά των
πολιτών.
Επίσης, τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που θα επηρέαζαν τους καταναλωτές να
προτιμήσουν την αγορά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνων:
ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται άμεσα στο αν «δεν κόστιζαν περισσότερο» (37,8%) και ο
δεύτερος «αν πιστεύανε περισσότερο τους υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς
των εταιρειών που τα παράγουν ή τα προωθούν» (20,1%), και «αν είχαν περισσότερη
γνώση για το πώς ένα προϊόν χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο»
(19,5%). Σε επίπεδο δημογραφικών χαρακτηριστικών αξίζει να αναφερθούν τα ακόλουθα:


Οι πολίτες που δηλώνουν ότι θα τα προτιμούσαν «αν δεν κόστιζαν περισσότερο»
είναι κυρίως

ηλικίας από 18 έως και 34 ετών, με χαμηλό- μεσαίο μορφωτικό

επίπεδο και αντίστοιχο οικογενειακό εισόδημα.


Οι πολίτες που δηλώνουν ότι θα τα προτιμούσαν «αν πιστεύανε περισσότερο τους
υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς των εταιρειών που τα παράγουν ή
τα προωθούν»

είναι κυρίως

ηλικίας από 35 έως και 54 ετών, με ανώτερο

μορφωτικό επίπεδο και με υψηλό οικογενειακό εισόδημα.


Οι πολίτες που δηλώνουν ότι θα τα προτιμούσαν «αν είχαν περισσότερη γνώση για
το πώς ένα προϊόν χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο» είναι
κυρίως

ηλικίας από 18

έως και 34 ετών, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και με

υψηλό οικογενειακό εισόδημα.
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Research 2015
Βάση: ΣΔ

Παράγοντες βαρύτητας στην επιλογή προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον
και κοινωνικά υπεύθυνα: Αν…
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

35,7%

Δεν κόστιζαν περισσότερο

37,8%

Τους επιβράβευαν γ ια την αγ ορά του προϊόντος (π.χ.,
με κουπόνια, προσφορές)

20,1%
6,1%

Είχανε περισσότερη γ νώση γ ια το πώς ένα προϊόν
χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικά και κοινωνικά
υπεύθυνο

14,9%
19,5%

Είχανε περισσότερη γ νώση γ ια τις ηθικές, κοινωνικές
και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της εταιρείας που
παράγ ει ή προωθεί τo προϊόν

13,6%
14%

Πιστεύανε περισσότερο τους περιβαλλοντικούς και
υγ ειονομικούς ισχυρισμούς των εταιρειών που τα
παράγ ουν ή τα προωθούν

ΔΓ/ΔΑ

11,7%
20,1%

3,2%

ASBI 2014

ASBI 2015

2,4%

6
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ Ε.Κ.Ε. ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ6 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΧΩΡΑ

Ελλάδα

6

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Connective
Communications,
Διαφήμιση και
επικοινωνία

ΜΕΓΕΘΟΣ

Μικρή

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Κοινωνία
(χορηγίες)

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της και στο
φάσμα των επικοινωνιακών της δραστηριοτήτων
η επιχείρηση παρέχει από το 2005 αφιλοκερδή
ενεργό στήριξη στη ΜΚΟ one earth, τόσο σε
συμβουλευτικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο.
Ανάληψη όλης της επικοινωνιακής υποστήριξης
της συμμετοχής της ΜΚΟ Net impact Hellas στην
παγκόσμια εκδήλωση friends of live earth.
Ανάληψη όλης της επικοινωνιακής υποστήριξης
της συμμετοχής της ΜΚΟNet impact Hellas στην
παγκόσμια εκδήλωση friends of live earth που το
2007 πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 7 πόλεις
παγκοσμίως με σκοπό την ευαισθητοποίηση των
πολιτών για τις κλιματολογικές αλλαγές.

Ενδιαφερόμενα μέρη, ΜΚΟ

Πολύ μικρή επιχείρησης από 0 έως 9 υπαλλήλους, μικρή επιχείρηση από 10 έως 49 υπαλλήλους, μεσσία επιχείρηση από 50 έως 249 υπαλλήλους
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

BMP, Σύμβουλοι
επιχειρήσεων

ΜΕΓΕΘΟΣ

Μικρή

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Κοινωνία
(χορηγίες)

Η επιχείρηση επιδεικνύοντας την κοινωνική
ευαισθησία της έχει προχωρήσει στις πιο κάτω
χορηγικές δράσεις: Συμμετοχή στο Net impact
ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο, στο οποίο
συμμετέχουν
επιχειρηματίες
και
στελέχη
επιχειρήσεων και οργανισμών που αξιοποιούν τα
επαγγελματικά τους εφόδια για την υποστήριξη
μη
κερδοσκοπικών
οργανώσεων.
Επίσης,
υποστήριξη του βιομηχανικού και βιοτεχνικού
Μουσείου Λαυρίου στην προσπάθεια του να
χρηματοδοτήσει
από
διαφόρους
τομείς
προγράμματα,
που
κυρίως
βοηθούν
στην
αναβάθμιση των υποδομών του. Με την
αφιλοκερδή
προσφορά
συμβουλευτικών
υπηρεσιών της επιχείρησης, το Μουσείο έχει
αξιοποιήσει προγράμματα αναγκαία, για την
ύπαρξη του και την ανάπτυξη της ευρύτερης
τοπικής κοινωνίας. Επίσης η εταιρεία έχει
υποστήριξη τις οργανώσεις UNICEF, Med asset
και τα Παιδικά χωριά
SOS, με την παροχή
χρηματικών ποσών.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
ΜΚΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ

Εργασιακές
Πρακτικές

Δυνατότητα σε εργαζόμενους για συμμετοχή σε
εκπαιδευτικά προγράμματα, άδεια μετ'αποδοχών
για
την
παρακολούθηση
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Κάλυψη - ολικώς ή μερικώς- του
κόστους
συμμετοχής
σε
εκπαιδευτικά
προγράμματα,
ημερίδες,
συνέδρια
ή
παρακολούθηση προγραμμάτων για απόκτηση
τίτλων ή μεταπτυχιακών σπουδών.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Εργαζόμενοι
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

BMP, Σύμβουλοι
επιχειρήσεων

Σήμα,Τεχνική εταιρεία

Μεσαία

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Εργασιακές
Πρακτικές

Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η ισορροπία
μεταξύ
επαγγελματικών
και
προσωπικών
υποχρεώσεων του ανθρώπινου δυναμικού της, η
επιχείρηση παρέχει διάφορες διευκολύνσεις με
στόχο την επιλογή , εκ μέρους των εργαζομένων,
του συνδυασμού που ταιριάζει καλύτερα στις
ανάγκες τους. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει: Ευέλικτο
ωράριο προσέλευσης, δυνατότητα τηλε-εργασίας
για
ορισμένο
χρόνο,
πρόσθετες
άδειες,
ενισχυμένη άδεια πατρότητας μετ' αποδοχών,
ανάλογα με τις ανάγκες, υποστήριξη μέσω
συστηματικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των
γυναικών
εργαζομένων,
προκειμένου
να
επανενταχθούν ομαλά στην εργασία τους μετά
την άδεια μητρότητας

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Εργαζόμενοι

Εργασιακές
Πρακτικές

Η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα στο
προσωπικό και στα στελέχη όπως και στα μέλη
των οικογενειών τους, αλλά και σε εξωτερικούς
της
συνεργάτες
δωρεάν
λήψη
ιατρικών
συμβουλών από δύο ιατρούς - συνεργάτες, που
επισκέπτονται τα γραφεία της σε εβδομαδιαία
βάση ή τα ιδωτικά τους ιατρεία αν αυτό είναι
απαραίτητο.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Εργαζόμενοι
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

Alpha Mentor
Παροχή υπηρεσιών,
Μελέτες και διαχείριση
αναπτυξιακών έργων

Μικρή

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Περιβάλλον
(χορηγίες)

Η επιχείρηση
στο πλαίσιο των εθελοντικών
χορηγιών της, με τη μορφή παροχής δωρεάν
υπηρεσιών και υποστήριξης προς ΜΚΟ πήρε μέρος
στο πρόγραμμα life envifriendly, με στόχο αφ'
ενός την ανάπτυξη τεχνολογιών αποκατάστασης
της ποιότητας των υδάτων και αφετέρου την
ενσωμάτωση
του
σχεδιασμού
τους
στα
διαχειριστικά σχέδια της λεκάνης απορροής του
ποταμού Ευρώτα και της παράκτιας ζώνης του.
Κατά
την
υλοποίηση
του
προγράμματος
αναδείχθηκαν αδυναμίες που αφορούν στην
ιχθυοπανίδα του Ευρώτα συνολικά, αφήνοντας
εκτός ενδημικά είδη και ψάρια που διαβιούν εκεί
και έχουν χαρακτηρισθεί προστατευμένα είδη.
Ύστερα από αυτό η επιχείρηση: Συνεργάστηκε
εθελοντικά με εξειδικευμένη επιχείρηση για την
ανάπτυξη μεθόδων, διαδικασιών, εφαρμογών και
πρότυπου εξοπλισμού, που αφορούν στο νερό και
τους οργανισμούς που διαβιούν σε αυτό.
Εφοδίασε όλους τους τοπικούς, ερευνητικούς και
άλλους φορείς με υλικό που περιέχει γνώσεις και
αρμοδιότητες
ώστε
να
ασχοληθούν
ολοκληρωμένα, έγκαιρα και αποτελεσματικά με
την προστασία και την διαχείριση των ενδημικών
ειδών της περιοχής, δεδομένου ότι κάποια είδη
διατρέχουν κίνδυνο εξαφάνισης.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Τοπικοί θεσμικοί φορείς,
περιορισμός των
περιβαλλοντικών της
επιπτώσεων
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

SEMELI MOUNTAIN
RESORT,
Ξενοδοχειακές
υπηρεσίες και σίτιση

ΙΚΟΙ, Ινστιτούτο
Κοινωνικής
Καινοτομίας Υπηρεσίες
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης

Μικρή

Πολύ μικρή

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Περιβάλλον

Κατά την κατασκευή του κτιρίου εφαρμόστηκε
ένα ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα
για τη διατήρηση και μη αλλοίωση του φυσικού
κάλους της περιοχής. Κατά τη διαδικασία της
ανέγερσης έγινε η μικρότερη δυνατή ζημιά στην
περιοχή οίκησης η οποία αποκαταστάθηκε πλήρως
με την αποπεράτωση του συγκροτήματος. Για την
κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν φυσικά υλικά όπως
πέτρα και ξύλο. Στόχος ήταν η πλήρης
εναρμόνιση της εξωτερικής και εσωτερικής
εμφάνισης του κτιρίου με το περιβάλλον τοπίο. Τα
έπιπλα είναι από ξύλο και σίδερο χωρίς να έχουν
υποστεί καμία
χημική διαδικασία. Επιπλέον
καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου , γίνεται
οργανωμένος
εθελοντικός
καθαρισμός
της
ευρύτερης περιοχής Ελατοχωρίου Πιερίας, από το
προσωπικό του ξενοδοχείου.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
τοπική κοινωνία,
εργαζόμενοι, περιορισμός
των περιβαλλοντικών της
επιπτώσεων

Περιβάλλον

Το Ινστιτούτο, επιδεικνύοντας την περιβαλλοντική
του
ευαισθησία,
εφάρμοσε
τις
παρακάτω
ενέργειες: Τοποθέτηση ειδικών κάδων σε κάθε
θέση εργασίας και δίπλα από τα φωτοτυπικά και
εκτυπωτικά μηχανήματα για τη συλλογή των
άχρηστων χαρτιών και την τοποθέτηση τους σε
μεγάλο κάδο ανακύκλωσης. Συστηματική μέτρηση
των ποσοτήτων χαρτιού που προμηθεύεται και
των ποσοτήτων που ανακυκλώνει. Ανακύκλωση
σχεδόν όλου του συνόλου των μελανοδοχείων
που χρησιμοποιεί. Ενημέρωση προσωπικού για τα
οφέλη και σημασία της ανακύκλωσης.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι, περιορισμός
των περιβαλλοντικών της
επιπτώσεων
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΙΚΟΙ, Ινστιτούτο
Κοινωνικής
Καινοτομίας Υπηρεσίες
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης

Σήμα,Τεχνική εταιρεία

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Εργασιακές
Πρακτικές

Το
Ινστιτούτο,
εφαρμόζει
συγκεκριμένη
διαδικασία με στόχο την προώθηση της δια βίου
μάθησης των εργαζομένων του. Στο πλαίσιο
αυτό: παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζομένους
να επιλέγουν οι ίδιοι και να προτείνουν στη
διεύθυνση σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα
που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Στη
συνέχεια τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στον
εκπαιδευτικό προγραμματισμό της εταιρείας.
Υποστηρίζει κάθε εργαζόμενο που θέλει να
παρακολουθήσει μαθήματα ξένων γλωσσών και
καλύπτει το σχετικό κόστος.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι

Εργασιακές
Πρακτικές

Η επιθυμία της επιχείρησης για την ύπαρξη ενός
επικοινωνιακού
μέσου,
με
το
οποίο
να
προωθούνται επιστημονικές και τεχνικές απόψεις
στελεχών της που θα γίνονται αντικείμενο
κριτικής και αποδοχής από ανθρώπους του
χώρου, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο,
οδήγησε
στην
έκδοση
του
περιοδικού
ΕΠΙσημάΝΣΕΙΣ, μέσα στις σελίδες του οποίου
εκφράζονται θέματα τεχνικού ενδιαφέροντος και
προβάλλονται δράσεις της επιχείρησης, ενώ μέσα
από τα κείμενα των εργαζομένων επιβεβαιώνεται
η συνοχή, η ομαδικότητα και η συναδελφικότητα
τους.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Εργαζόμενοι
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

Σήμα,Τεχνική
εταιρεία

Ελλάδα

Αττική Πίττας
Τυποποίηση,
συσκευασία, εμπορία
και εξαγωγή
ελληνικού μελιού και
παραδοσιακών
προιόντων

Μεσαία

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ
Ν Ε.Κ.Ε.

Κοινωνία (χορηγίες)

Η διάθεση των στελεχών
και των εργαζομένων της
επιχείρησης για συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού και
στήριξης ΜΚΟ οδήγησε στην ενεργό υποστήριξη από το
2003: Της ΜΚΟ "Φάρος ελπίδας" μέσω της ανάληψης του
σχεδιασμού, της υλοποίησης και του συντονισμού
αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΜΚΟ, εκδηλώσεων
φιλανθρωπικού χαρακτήρα της ΜΚΟ , καθώς και
εκδηλώσεων μνήμης, εκδόσεων και πολιτιστικών δρώμενων
τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες περιοχές (Αλβανία,
Γκάνα Νότιο Αφρική, Ζιμπάμπουε κ.ά.

Ενδιαφερόμενα
μέρη, Εργαζόμενοι,
ΜΚΟ

Εργασιακές Πρακτικές

Η
επιχείρηση
εφαρμόζει
ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
παροχών προς τους εργαζόμενους της που περιλαμβάνει:
οικονομικές διευκολύνσεις προς τους εργαζομένους σε
περίπτωση άμεσης ανάγκης χρημάτων για προσωπικά τους
θέματα, Ομαδικά ασφάλιστρα υγείας, κάλυψη εκτάκτων
ιατρικών εξόδων των εργαζομένων και των οικογενειών
τους, πέραν του ομαδικού ασφαλίστρου υγείας. Σχετικά
αιτήματα των εργαζομένων εξετάζονται αντικειμενικά, ενώ
τα
χρήματα
που
δίνονται
από
την
επιχείρηση
αποπληρώνονται από τους εργαζομένους με εξαιρετικά
ευνοϊκούς όρους. Τα τελευταία χρόνια, η επιχείρηση έχει
αναπτύξει ένα πρόγραμμα παροχής οικονομικών συμβουλών
προς τους εργαζομένους της. Οι συμβουλές αφορούν
τραπεζικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα και τις
παρέχουν οι εργαζόμενοι στην οικονομική διεύθυνση που
έχουν γνώση του αντίστοιχου θέματος.

Ενδιαφερόμενα
μέρη, Εργαζόμενοι
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αττική Πίττας
Τυποποίηση,
συσκευασία, εμπορία
και εξαγωγή
ελληνικού μελιού και
παραδοσιακών
προϊόντων

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

Αγορά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ
Ν Ε.Κ.Ε.

Η
επιχείρηση
ακολουθώντας
από
το
2002
ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της οργανωμένης
μελισσοκομικής δραστηριότητας έχει εντάξει στο πρόγραμμα
της, ανεξάρτητο τμήμα ανάπτυξης της μελισσοκομίας. Το
τμήμα αυτό, σε συνεργασία με το τμήμα αγορών, έχει
αναπτύξει ένα πλαίσιο δράσεων που στοχεύει στη βελτίωση
και περαιτέρω τόνωση του μελισσοκομικού κλάδου και
περιλαμβάνει ενέργειες όπως: Παροχή ενημέρωσης προς
τους μελισσοκόμους σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, τις
παρεχόμενες
επιδοτήσεις
και
τις
δυνατότητες
χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους. Παραγωγή και
διανομή εγχειριδίου πρακτικών μαθημάτων και συμβουλών
για τον κλάδο, τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών στις
διάφορες εποχές του χρόνου και εκπαίδευση στις
μελισσοκομικές
πρακτικές.
Υλοποίηση
επιμορφωτικών
σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων με εσωτερικούς εκπαιδευτές
και καθηγητές πανεπιστημίου στην έδρα της μελισσοκομίας
που στόχο έχουν τη μετατροπή της μελισσοκομίας από
ερασιτεχνική
σε
επαγγελματική
δραστηριότητα, την
αποδοτικότερη οργάνωση των σταδίων παραγωγής και την
καλύτερη αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που μπορεί
να προκύψουν στη διάρκεια του χρόνου. Διεξαγωγή
ενημερωτικών συναντήσεων με ομάδες παραγωγών
μελισσοκόμων για ανταλλαγή εμπειριών και επίλυση τυχόν
προβλημάτων παραγωγής σε συλλογικό επίπεδο. Μέσω των
δράσεων
αυτών,
η
γνώση
και
ενημέρωση
των
μελισσοκόμων έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα τη βελτίωση τόσο
της ποιότητας όσο και της ποσότητας του παραγόμενου
προϊόντος. Επίσης παρέχεται στους μελισσοκόμους η
δυνατότητα να αγοράζουν από την εταιρεία μελισσοκομικά
εφόδια για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής τους,
σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές με μεγάλες
διευκολύνσεις στις πληρωμές. Η συνεργασία με τους
παραγωγούς, μελισσοκόμους είναι στενή και μακρόχρονη
χωρίς την ύπαρξη τυπικών δεσμεύσεων από καμμία πλευρά.

Ενδιαφερόμενα
μέρη, εφοδιαστική
αλυσίδα, τοπικοί
παραγωγοί
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εικονοτροπίες
(αγιογραφίες)

ΜΕΓΕΘΟΣ

Πολύ μικρή

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

Αγορά

Η επιχείρηση έχει αναπτύξει από την ίδρυσή της μια
ολοκληρωμένη αντίληψη υπεύθυνων προμηθειών με στόχο
την στήριξη ΑΜΕΑ που εφαρμόζεται στα περισσότερα στάδια
της διαδικασίας προμηθειών και επεξεργασίας των τελικών
προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό: Έχει αναθέσει εξολοκλήρου
την προμήθεια ειδικά κατεργασμένης και ακατέργαστης
ξυλείας και την πρωτοβάθμια επεξεργασία της σε
προμηθευτή ο οποίος κατά το παρελθόν αντιμετώπισε
έντονο πρόβλημα αλκοολισμού με καταστρεπτικές συνέπειες
για τον ίδιο. Με τη στήριξη που η επιχείρηση έδειξε στο
πρόσωπο του τόσο εντός, όσο και εκτός εργασιακής σχέσης
και τη βοήθεια ειδικού ιατρού ο συγκεκριμένος
προμηθευτής απέκτησε και πάλι ενδιαφέρον για εργασία και
θέληση για ζωή. Συνεργάζεται αποκλειστικά με ξυλογλύπτη,
ο οποίος έχει έντονα κινητικά προβλήματα λόγω τροχαίου
ατυχήματος. Η ενασχόληση του με την ξυλογλυπτική
ξεκίνησε, επειδή δυσκολευόταν να επιστρέψει στην
προηγούμενη του εργασία. Η επιχείρηση στάθηκε και
στέκεται διαρκώς στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειας
του. Με τη στήριξη της το συγκεκριμένο άτομο
καταρτίστηκε, μέσω ειδικών σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων,
στην τέχνη της ξυλογλυπτικής, εξασφαλίζοντας με αυτόν
τον τρόπο όχι μόνο πόρους διαβίωσης, αλλά ενδιαφέρον
στη ζωή του και ενασχόληση στην καθημερινότητα του στον
τομέα
της
επένδυσης
ξύλου,
στιλβώματος
και
λουστραρίσματος. Επίσης συνεργάζεται με τεχνίτη, ο οποίος
πάσχει από ελαφριά νοητική στέρηση που του δημιουργεί
πολλά προβλήματα στην ανεύρεση μόνιμης εργασίας σε
επιχείρηση του κλάδου της ειδικότητας του. Και στην
περίπτωση αυτή η συνεργασία είναι σε μόνιμη βάση. Η
δέσμευση της επιχείρησης για υποστήριξη των ΑΜΕΑ είναι
διαχρονική και πρόκειται να ενισχυθεί περαιτέρω. Το
όφελος της από αυτήν τη δέσμευση είναι αφενός η
οικοδόμηση εικόνας υπεύθυνης επιχείρησης και αφετέρου η
ενίσχυση της πιστότητας των πελατών της.
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εφοδιαστική αλυσίδα

46

IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LAMDA development,
Εταιρεία Συμμετοχών
και αξιοποίησης
ακινήτων

ΜΕΓΕΘΟΣ

Μεσαία

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Εργασιακές
Πρακτικές

Η επιθυμία της επιχείρησης να προσφέρει οικειοθελώς προς
το προσωπικό της πρόσθετες παροχές σε ιδιαίτερα
σημαντικές στιγμές της ζωής τους, έχει σαν αποτέλεσμα την
εφαρμογή μιας σειράς προγραμμάτων που περιλαμβάνουν:
Καταβολή εφάπαξ δώρου σε περίπτωση γάμου κάποιου
εργαζομένου. Αν και οι δύο σύζυγοι είναι εργαζόμενοι στην
επιχείρηση το δώρο καταβάλλεται και στους δύο. Επίδοση
δωροεπιταγής για την αγορά προϊόντων από γνωστό
κατάστημα παιδικών ειδών, όταν κάποιος εργαζόμενος/η
της, αποκτήσει τέκνο. Καταβολή στους αριστούχους
μαθητές / σπουδαστές-παιδιά εργαζομένων - χρηματικού
ποσού, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με το επίπεδο
φοίτησης. Επίσης, επιβραβεύει και τους ίδιους τους
εργαζομένους, όταν παράλληλα με την εργασία τους
σπουδάζουν και αριστεύουν.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Εργαζόμενοι

Εργασιακές
Πρακτικές

Απευθύνοντας σχετική πρόσκληση σε όλους τους εθελοντές
αιμοδότες της, η επιχείρηση δημιούργησε τράπεζα αίματος
που τηρείται στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Δύο φορές το
χρόνο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν αίμα
είτε απ' ευθείας στο Νοσοκομείο είτε στα ειδικά συνεργεία
που επισκέπτονται τα γραφεία της, την ημέρα της
αιμοδοσίας. Σε αναγνώριση της ευαισθητοποίησης των
εργαζομένων/ εθελοντών αιμοδοτών που συμμετέχουν και
που κατά μέσο όρο είναι 20 άτομα, η επιχείρηση χορηγεί
άδεια μίας ημέρας μετ' αποδοχών, η οποία μπορεί να είναι
είτε η ημέρα της αιμοδοσίας, είτε οποιαδήποτε άλλη ημέρα
επιθυμήσει ο εθελοντής.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Εργαζόμενοι, τοπική
κοινωνία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

LAMDA development,
Εταιρεία Συμμετοχών
και αξιοποίησης
ακινήτων

Ελλάδα

MONOTEZ, Εταιρεία
μονωτικών

Μεσαία

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Εργασιακές
Πρακτικές

Από έρευνα που διεξήγαγε η επιχείρηση στο εσωτερικό της,
σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων της,
προέκυψε η ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση του
προσωπικού σε θέματα που αφορούν τόσο το ίδιο, όσο και
την εταιρεία ευρύτερα. Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη το
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού εκδίδει, κάθε τρείς μήνες,
ηλεκτρονικό περιοδικό με θέματα και τρέχουσες εξελίξεις
που
αφορούν
στην
επιχείρηση,
στα
οικονομικά
αποτελέσματα στις εκδηλώσεις του προσωπικού, στις
προσλήψεις
και
μετακινήσεις
εργαζομένων,
στα
εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να
παρακολουθήσουν οι εργαζόμενοι, στις επιχειρηματικές
χορηγίες κ.α.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Εργαζόμενοι

Κοινωνία
(χορηγίες)

Η επιχείρηση στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευαισθησίας,
συμβάλλει: από το 2002, στην προσπάθεια της UNICEF για
την εξάλειψη του υποσιτισμού και της φτώχειας, αλλά και
την καταπολέμηση των ασθενειών και της παιδικής και
μητρικής θνησιμότητας, μέσω μηνιαίας συνδρομής και
προμήθειας χριστουγεννιάτικων καρτών. Από το 2005, στην
προσπάθεια της ΜΚΟ stray, μέσω μηνιαίας χρηματικής
συνδρομής και ενεργού συμμετοχής στις διάφορες
εκδηλώσεις του σωματείου, με στόχο την προστασία
αδέσποτων
ζώων
που
φιλοξενούνται
σε
ειδικά
διαμορφωμένο χώρο. Από το 2006, στην προσπάθεια του
Συνδέσμου θεραπευτικής ιππασίας Ελλάδας, μέσω της
δωρεάς εξοπλισμού για το χώρο της γραμματείας, για την
αίθουσα αναμονής των παιδιών και για το δωμάτιο των
εθελοντών του Συνδέσμου. Επίσης συνέβαλλε στην
προσπάθεια της ΜΚΟ "Αρκτούρος" για την προστασία της
άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της
κάλυψης
μεγάλου
μέρους
των
ετήσιων
δαπανών
περίθαλψης και διατροφής μιας αρκούδας που φιλοξενείται
στο συγκεκριμένο κέντρο.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Εργαζόμενοι, ΜΚΟ,
τοπική κοινωνία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

MONOTEZ, Εταιρεία
μονωτικών

Ελλάδα

Ελλάδα

SCA, Εμπορία ειδών
ατομικής υγιεινής

Manpower, Υπηρεσίες
ανθρώπινου δυναμικού

Μεσαία

Μεσαία

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Εργασιακές
Πρακτικές

Η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε ιδιωτική ασφάλιση
στους εργαζόμενους της παρέχοντάς τους: Άμεση χρήση
ιατροδιαγνωστικών κέντρων με χαμηλό κόστος , κάλυψη
ιατρικών , φαρμακευτικών και νοσοκομειακών εξόδων,
κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Εργαζόμενοι

Κοινωνία
(χορηγίες)

Η επιχείρηση, αναγνωρίζοντας το έργο της ΕΛΕΠΑΠ
παρέχει από το 2005 δωρεάν πάνες-μαγιό για το μάθημα
της θεραπευτικής κολύμβησης / υδροθεραπείας της
ΕΛΕΠΑΠ. Η θεραπευτική κολύμβηση είναι μια πρόταση
παιδιατρικής
υδροθεραπείας,
που
συνδυάζει
την
αναπνευστική
φυσικοθεραπεία,
την
ειδική
κινησιοθεραπεία, την αισθητηριακή ολοκλήρωση και την
ψυχαγωγία του παιδιού - ακόμα και με πολλαπλές
αναπηρίες - μέσα σε ένα υδρόβιο περιβάλλον.

Ενδιαφερόμενα μέρη, ΜΚΟ

Εργασιακές
Πρακτικές

Στόχος της επιχείρησης είναι να αναδείξει την προσφορά
των εργαζομένων της, αναγνωρίζοντας έτσι πως οι
συγκεκριμένοι εργαζόμενοι συμβάλλουν καθοριστικά
στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και συχνά
αποτελούν πρότυπα επαγγελματισμού όπου και αν
απασχολούνται,
ανεξάρτητα από
το χρόνο
της
απασχόλησής τους. Έτσι το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους,
παρουσία εργαζομένων, πελατών, συνεργατών και
στελεχών, έχει καθιερώσει τη βράβευση των καλύτερων
εργαζομένων της χρονιάς, μέσα από μια διαδικασία
αξιολόγησης, η οποία λαμβάνει υπόψη της ποιοτικά και
ποσοτικά κριτήρια και τρείς εργαζόμενοι με την
υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

Sea Levant (HELLAS)
ltd, Ναυτιλιακήμεταφορική και
εμπορική

Μικρή

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Περιβάλλον

Από συστάσεως της Sea Levant Hellas, η προστασία
του περιβάλλοντος, μέσω της ανακύκλωσης, αποτελεί
αξία που πλέον έχει γίνει διαχρονική συνήθεια.
Πρωταρχικός στόχος είναι η ενημέρωση όλων των
εργαζομένων, προκειμένου να αλλάξει η νοοτροπία
τους σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων τόσο στο
χώρο της εργασίας, όσο και στο σπίτι τους. Η
διαδικασία ανακύκλωσης στη Sea Lavant Hellas έχει
δύο κύριους άξονες: Ανακύκλωση των υλικών
συσκευασίας- κυρίως χάρτινες κούτες- αφού η κύρια
δραστηριότητα της προϋποθέτει διακίνηση μεγάλου
όγκου χαρτιού. Οι κούτες μετά τη χρήση τους,
συλλέγονται και τοποθετούνται σε πρέσα, όπου
συμπιέζονται και κατόπιν τοποθετούνται σε ειδικά
κοντέινερ. Από εκεί στο τέλος κάθε μήνα το
ανακυκλώσιμο υλικό μεταφέρεται στο εργοστάσιο
ανακύκλωσης στη Φυλή. Σύμφωνα με υπολογισμούς,
ανακυκλώνονται, μηνιαίως, περίπου 2 τόνοι χαρτιού.
Ανάλογες προσπάθειες γίνονται σε ανακύκλωση
γραφικής ύλης , στο αλουμίνιο και στο πλαστικό με
τοποθέτηση κάδων σε κεντρικά σημεία.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Εργαζόμενοι, τοπική
κοινωνία, περιορισμός των
περιβαλλοντικών της
επιπτώσεων

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

Sea Levant (HELLAS)
ltd, Ναυτιλιακήμεταφορική και
εμπορική

Ελλάδα

Δημιουργική Α.Ε CMS
GROUP, Σύμβουλοι
επιχειρήσεων

Πολύ μικρή

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

Κοινωνία

Στόχος της εταιρείας είναι η εφαρμογή μιας δράσης ΕΚΕ
σχετική με τις δράσεις κάποιου μη κερδοσκοπικού σωματείου,
χωρίς όμως αυτό να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως
“φιλανθρωπία” ή δημόσιες σχέσεις. Για το σκοπό αυτό μοίρασε
στους υπαλλήλους της ερωτηματολόγιο σχετικά με το ποιό θα
ήθελαν να είναι το θεματικό πεδίο στο οποίο να κατευθυνθεί η
κοινωνική προσφορά της εταιρείας. Έτσι, επιλέχτηκε ο μη
κερδοσκοπικός σύλλογος «Οι Φίλοι της Μέριμνας», που με τις
δράσεις του συμβάλει στην ηθική και υλική στήριξη του έργου
της «Μέριμνας». H «Μέριμνα»είναι ΜΚΟ που σκοπό έχει την
ψυχολογική στήριξη παιδιών, εφήβων και των οικογενειών
τους, που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή αρρώστια ή ένα θάνατο.

Κοινωνία

Προκειμένου οι νέοι, ιδιαίτερα των περιοχών της περιφέρειας,
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
κρίνεται απαραίτητη η συνεχής αναβάθμιση των προσόντων και
δεξιοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση έχει
προχωρήσει: α) Χορήγηση υποτροφιών για δωρεάν κατάρτιση
στο πρώτο επίπεδο ECDL (start) ή MOUS, διάρκειας 100 ωρών,
β) Χορήγηση υποτροφιών από το 2004, στον πρώτο απόφοιτο
μαθητή/τρια κάθε Λυκείου των Δήμων Θεσσαλονίκης,
Ευόσμου, Άρτας και Κομοτηνής που συγκεντρώνει την
υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής σε σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, γ)
Χρηματική επιβράβευση με συμβολικό ποσό στον πρώτο
απόφοιτο λυκείου του Δήμου Λάκκας Σουλίου, ο οποίος θα
επιτύχει την καλύτερη βαθμολογία εισαγωγής σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της
χώρας. Η διαδικασία αξιολόγησης χαρακτηρίζεται από
διαφάνεια, καθώς η προκήρυξη δημοσιεύεται στα δημοτικά
διαμερίσματα των περιοχών και σε μία τουλάχιστον, εφημερίδα
του νομού. Η αξιολόγηση γίνεται από μικτή επιτροπή που
αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Δήμου, έναν εκπρόσωπο
της εκπαιδευτικής κοινότητας και 3 εκπροσώπους της
επιχείρησης. Επίσης η επιχείρηση παρέχει συμβουλές στους
επιτυχόντες για εύρεση εργασίας, μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών τους.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Εργαζόμενοι, MKO.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
τοπικοί φορείς.
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

Δημιουργική Α.Ε CMS
GROUP, Σύμβουλοι
επιχειρήσεων

Ελλάδα

Coca-Cola Hellas –
Coca-Cola Τρία Έψιλον

Μεσαία

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ
Ν Ε.Κ.Ε.

Κοινωνία
(χορηγίες)

Αναγνωρίζοντας την έλλειψη πόρων των ΜΚΟ, η επιχείρηση
υποστηρίζει δράσεις του Δικτύου Γυναικών Μεταναστριών
Θεσσαλονίκης
παρέχοντας
προς
αυτό,
αφιλοκερδώς,
οργανωτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες, όπως τη
διοργάνωση ημερίδας με θέμα : «Η ένταξη των γυναικών
μεταναστριών στην Ελληνική κοινωνία» με αφορμή την
παγκόσμια μέρα της γυναίκας.

Ενδιαφερόμενα
μέρη, Εργαζόμενοι,
MKO.

Κοινωνία

Το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία, που έχει τεθεί υπό
την
αιγίδα
του
Υπουργείου
Υγείας
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, εστιάζεται στον τομέα της υγείας, της
ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας, σε
μια προσπάθεια ανταπόκρισης στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για
τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία, για το
θέμα της παχυσαρκίας. Περιλαμβάνει μια ευρεία σειρά
ενεργειών
όπως
καμπάνια
στα
ΜΜΕ,
βιωματικές
δραστηριότητες,
στήριξη
επιστημονικών
ερευνών,
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης,
θέατρο με μαριονέτες, παιχνίδι στο Internet κ.λπ.

Ενδιαφερόμενα
μέρη, τοπικοί
φορείς
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΑΞΟΝΕΣ
Ε.Κ.Ε.

Coca-Cola Hellas
– Coca-Cola Τρία
Έψιλον

Περιβάλλον

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Η έλλειψη νοσοκομειακής υποστήριξης σε πολλές απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας οδήγησε την Coca-Cola Τρία Έψιλον να
πραγματοποιήσει, σε συνεργασία με την HPS Group, τριήμερα
εκπαιδευτικά σεμινάρια στις πρώτες βοήθειες. Οι περιοχές στις οποίες
πραγματοποιήθηκαν τα σεμινάρια επιλέχθηκαν με γνώμονα τη
γεωγραφική τους θέση, τη διαπίστωση των τοπικών αναγκών και άξονα
τον αριθμό και το μέσο όρο ηλικιών των κατοίκων, που καθορίζουν και το
βαθμό επικινδυνότητας σε ατυχήματα, τραύματα και άλλες ασθένειες.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
τοπικές κοινωνίες

Η συνεργασία της Coca-Cola Τρία Έψιλον με το WWF και τις τοπικές
αρχές αποτελεί ένα επιτυχημένο μοντέλο σχεδιασμού και υλοποίησης
προγραμμάτων ΕΚΕ. Το 2003 μαζί με την "Εθνική Ομάδα Θετικής
Ενέργειας AMITA Motion"και το WWF Ελλάς διοργάνωσαν μια "εκστρατεία
θετικής ενέργειας" με 90 εθελοντές σε 6 μοναδικής ομορφιάς περιοχές
της Ελλάδας. Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, εντόπισαν ανάγκες και
προχώρησαν στην υλοποίηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δράσεων
ανά περιοχή. Συγκεκριμένα στη Λευκίμη Έβρου σε συνεργασία με την
Πολιτιστική
Επιχείρηση
του
Δήμου
Τυχερού,
ανοίχθηκε
και
σηματοδοτήθηκε μονοπάτι προς το δάσος όπου μάλιστα έχουν βρεθεί
απολιθώματα κορμών. Στη Δαδιά Έβρου, σε συνεργασία με τη Δημοτική
επιχείρηση Δαδιάς, επίσης χαράχθηκε και σηματοδοτήθηκε οικοτουριστικό
μονοπάτι προς κοντινό χωριό αναψυχής. Στο Δέλτα του Έβρου, σε
συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης για το Δέλτα του Έβρου,
απομακρύνθηκαν από δεντροφυτεμένες περιοχές όλα τα εύφλεκτα
καλάμια. Στο Δέλτα του Αξιού αποκαταστάθηκε ο Δημοτικός χώρος
Αναψυχής, κοντά στην πόλη Χαλάστρας, ολοκληρώθηκαν οι βοηθητικές
εργασίες στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων και Πουλιών
Θεσσαλονίκης. Στη λίμνη Κερκίνη κατασκευάστηκαν ξύλινες εξέδρες για
την ενίσχυση της φωλεοποίησης των πουλιών και την περίφραξη μικρών
περιοχών, με σκοπό την επιστημονική μελέτη της χλωρίδας, στη Ζάκυνθο
πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης και αποτροπής της
διάβρωσης στην παραλία των Σεκανίων, ενώ άλλες προστατευόμενες
παραλίες καθαρίστηκαν. Επίσης, σε συνεργασία με το Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκο Ζακύνθου, επισκευάστηκε και συντηρήθηκε το ενημερωτικό
περίπτερο στα Σεκάνια.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
ΜΚΟ, τοπικές
κοινωνίες,
περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

JANSSEN-CILAG,
Φαρμακευτική
Α.Ε.Β.Ε.

Coco- mat, Εμπορία
και κατασκευή
στρωμάτων

ΜΕΓΕΘΟΣ

Μεσαία

Μεσαία

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Κοινωνία

Η ανάγκη υπεύθυνης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης
του κοινού γύρω από διάφορες νόσους, τις δυνατότητες
πρόληψης και προφύλαξης που υπάρχουν, τη σημασία της
έγκαιρης διάγνωσης, τα κοινωνικά προβλήματα που
συνδέονται με κάποιες νόσους, κ.λπ. οδήγησαν την εταιρεία
σε ανάληψη εκστρατείας ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης σε
συνεργασία με τους αρμόδιους συλλόγους ασθενών, κρατικούς
και τοπικούς φορείς. Μέσα από μια σειρά δράσεων
επιτυγχάνεται η κατανόηση των πραγματικών αναγκών και
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες, γεγονός που
δίνει την ευκαιρία στην εταιρεία να προσφέρει στοχευμένες
υπηρεσίες.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
τοπικές κοινωνίες

Εργασιακές
Πρακτικές

H COCO-MAT δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού, και εγγυάται ίσες ευκαιρίες σε όλους
τoυs εργαζομένους. Οι πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές
είναι αξιοσημείωτες στο περιβάλλον
τns Coco-MAΤ. Στnv
Εταιρεία εργάζονται άτομα που ανήκουν σε 13 εθνικότητες
και 9 Θρησκείες, ενώ ποσοστό άνω τoυ 45% των υπαλλήλων
στο εργοστάσιο τns CΟCΟMAΤ, στη βιομηχανική περιοχή
(BΙ.ΠΕ.) τns Ξάvθns, είναι παλιννοστούντες από τnv πρώην
ΕΣΣΔ. Δεδομένου, λοιπόν ότι αρκετοί εργαζόμενοι δε μιλούν
ικανοποιητικά
τnv ελληνική γλώσσα, n COCO-MAT
ανταποκρινόμενη σε αιτήματα του προσωπικού της προσέλαβε
καθηγητές προκειμένου να διδάσκουν τnv ελληνική γλώσσα
δύο φορές τnv εβδομάδα σε όλους τους υπαλλήλους, οι oπoioι
δεν xειρίζονται τnv ελληνική με ευxέρεια. Επισημαίνεται ότι o
πρώτος υπάλληλος που προσέλαβε η Εταιρεία ήταν άτομο με
ειδικά προσόντα, ενώ παλιννοστούντες ήταν οι πρώτοι
εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Ξάνθης.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

Coco- mat, Εμπορία
και κατασκευή
στρωμάτων

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Περιβάλλον

Η συμβολή της επιχείρησης στις καταστροφικές πυρκαγιές του
2007, διέθεσε φορτηγό με προϊόντα που κινήθηκε στις
πληγείσες περιοχές και μοίρασε κρεβάτια, μαξιλάρια,
στρώματα και σεντόνια για άμεση χρήση.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
τοπικές κοινωνίες

Ελλάδα

P&G, Καλλυντικά
προϊόντα, είδη
οικιακής και βρεφικής
χρήσης.

Μεσαία

ΚοινωνίαΕργασιακές
Πρακτικές

Ελλάδα

ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Βιομηχανία βερνικιών
και χρωμάτων

Μεσαία

ΚοινωνίαΕργασιακές
Πρακτικές

Go-Give & Grow, ovoμάζεται τo πρόγραμμα το oπoio ξεκίνησε
τo 2000 και δίνει τη δυvατότnτα σε απoφoiτoυs
Παvεnιστnμiωv
vα
συμβάλουν
στην
υλοποίηση
αvανθρωπιστικών πρoγραμμάτωv. H P&G, σε συvεργασiα με
τnv Παγκόσμια Οργάvωση Yγείας (Π.Ο.Y.), επιλέγει ετησίως
κάποιους vεoπρooσληφθέντες, oι oπoioι, πρoτού ξεκιvήσoυv
τnv καριέρα τous στnv Eταιρεiα, καλούνται επί έvαv xρόvo vα
εργασθoύν
στο
πλαίσιο
κάποιου
αvανθρωπιστικού
πρoγράμματος της Π.Ο.Y. σε χώρες του τρίτου κόσμου.To
Πρόγραμμα,Go-Give & Grow, εivαι άρρηκτα συvδεδεμέvo με
τn φιλοσοφία της P&G vα αποτελεί σωστό εταιρικό πολίτη με
κoινωvικούς, υπεύθυνους εργαζομένους. Eivαι δε, αππόροια
τns δέσμευσns τns Eταιρεiας πρos τoυs αvθρώπους της ότι
o oργαvισμός στον οποίο επέλεξαν vα εργασθoύv, πρoσφέρει
πραγματικά στην κoιvωviα κατά τρόπο πράγματι υπεύθυνο.
Κάθε εργαζόμενος της εταιρείας μπορεί να προτείνει το
κοινωνικό πρόγραμμα στο οποίο επιθυμεί να συμμετέχει και η
εταιρεία το υποστηρίζει προσφέροντας χρήματα, προϊόντα ή
διευκολύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ο πρώτος
πυρήνας εθελοντών, οι οποίοι αφ’ ενός συμμετέχουν σε
διάφορα προγράμματα που εφαρμόζουν οι ΜΚΟ και αφ’
ετέρου αισθάνονται υπερήφανοι τόσο για το έργο τους, όσο
και για την εταιρεία που υποστηρίζει τις ΜΚΟ της επιλογής
τους.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενδιαφερόμενα μέρη,
κοινωνία, εργαζόμενοι

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι, ΜΚΟ
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Βιομηχανία
βερνικιών και
χρωμάτων

Ελλάδα

PISCINES IDEALES
Εισαγωγή εξαγωγή - εμπορίαεπισκευή και
μεταποίηση
οικοδομικού και
ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού

Ελλάδα

ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ,
Εμπόριο συσκευών
κινητής
τηλεφωνίας και
εξαρτημάτων

Μεσαία

Πολύ
μικρή

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Περιβάλλον

Product Stewardship: Το εθελοντικό αυτό πρόγραμμα έρχεται να
δράσει προληπτικά, προπορευόμενο της νομοθεσίας. Θέτει στόχους
για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος, δηλ. το
σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, χρήση και διαχείριση των
αποβλήτων και καθορίζει τόσο στόχους υλοποίησης όσο και το
χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή τους. Κάποιες από τις απαιτήσεις
του προγράμματος είναι: απαγόρευση στη χρήση τοξικών και
μεταλλαξιογόνων α΄ υλών, ελαχιστοποίηση των χρησιμοποιούμενων
φυσικών πόρων, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη φάση
της διεργασίας της παραγωγής, συνεργασία με τους προμηθευτές
προκειμένου τα προϊόντα τους να πληρούν περιβαλλοντικές
απαιτήσεις κ.λπ.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εφοδιαστική αλυσίδα,
περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεών της

Εργασιακές
πρακτικές

Η εταιρεία, έχοντας ως μόνιμο στόχο της τη διατήρηση της
ικανοποίησης του προσωπικού σε υψηλό επίπεδο, θέλησε να
συμβάλει δυναμικά και ουσιαστικά στην εξασφάλιση της ισορροπίας
μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής του. Έδωσε επίσης
έμφαση στην προσπάθεια για προσωπική βελτίωση και περαιτέρω
ανάπτυξη των δεξιοτήτων όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως φύλου,
ηλικίας ή εθνικότητας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το υψηλό επίπεδο
ικανοποίησης των εργαζομένων, που πέρα από την αύξηση της
παραγωγικότητας, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τον
ενθουσιασμό για δημιουργική δουλειά, είχε σαν αποτέλεσμα τη
συνεχή διάκριση και καταξίωση της εταιρείας στο διαγωνισμό Best
Workplaces Hellas από τη 14η θέση το 2005, στη 2η το 2006 και την
1η το 2007.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι

Περιβάλλον

Πρακτικές εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας: α) αντικατάσταση
λαμπτήρων των 70W με λαμπτήρες των 20W β) Μειωμένη χρήση
λαμπτήρων των 70W με χρήση μόνο το απόγευμα γ)
Παρακολούθηση ανά 4μηνο της κατανάλωσης ενέργειας μέσω
λογαριασμών ΔΕΗ.

Περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων τηςυπεύθυνη χρήση της
ενέργειας
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ελλάδα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΔΕΣΣΑ, Εμπόριο
καυσίμων κίνησης

Ελλάδα

Ελλάδα

ΜΕΓΕΘΟΣ

Πολύ μικρή

Ε. ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ
ΕΔΕΣΣΑ, Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο
ενδυμάτων

Ν.Θ. ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ &
ΥΙΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
Χονδρεμπόριοεισαγωγές ζωοτροφών
και μπαχαρικών

Πολύ μικρή

Πολύ μικρή

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

Περιβάλλον

Παρακολούθηση ανά μήνα της κατανάλωσης ενέργειας,
ορθολογική χρήση των φωτιστικών, ορθολογική
ρύθμιση
της
θερμοκρασίας
του
κλιματιστικού,
ευαισθητοποίηση υπαλλήλων

Περιβάλλον

Αντικατάσταση του ΙΧ με χρήση τραίνου για τις
μετακινήσεις
που
αφορούν
επαγγελματικές
υποχρεώσεις

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Πρακτικές εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας: α)
αντικατάσταση εσωτερικών λαμπτήρων με αντίστοιχους
υψηλής ενεργειακής απόδοσης. β) Παρακολούθηση ανά
6μηνο της κατανάλωσης ενέργειας μέσω λογαριασμών
ΔΕΗ. Γ) Ευαισθητοποίηση υπαλλήλων
Η επιχείρηση προχώρησε σε: α) Αντικατάσταση
υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες χαμηλότερης
ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλής ενεργειακής
απόδοσης, β) Χρήση συστημάτων για τον έλεγχο του
φωτισμού ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες (π.χ.
χρήση αισθητήρων/αυτοματισμών που μειώνουν ή
σβήνουν τον τεχνητό φωτισμό, αισθητήρων κίνησης
και χρονοδιακοπτών για τον φωτισμό σε κοινόχρηστους
χώρους, κλπ.) γ) Υποκατάσταση της λειτουργίας των
μονάδων κλιματισμού με ανεμιστήρες οροφής όπου
αυτό είναι εφικτό. δ) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
εργαζομένων σχετικά με τις καλές πρακτικές
εξοικονόμησης ενέργειας,
ε) Παρακολούθηση
της
κατανάλωσης ενέργειας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.
Περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της-υπεύθυνη
χρήση της ενέργειας
Περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της-Μείωση
του ανθρακικού
αποτυπώματος της
επιχείρησης
Περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της-υπεύθυνη
χρήση της ενέργειας

Περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της-υπεύθυνη
χρήση της ενέργειας
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ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ελλάδα

ΑΦΟΙ ΛΕΚΚΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Εμπόριο
αρτοσκευασμάτων και
ειδών
ζαχαροπλαστικής

Ελλάδα

Ελλάδα

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Εμπόριο
τροφίμων- ποτών

Τιμολέων Γκαραμέτσης
& ΣΙΑ Ο.Ε. – THE
BODY SHOP

Πολύ μικρή

Πολύ μικρή

Πολύ μικρή

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.
Περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της-Μείωση
του ανθρακικού
αποτυπώματος της
επιχείρησης, υπεύθυνη
χρήση της ενέργειας

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

Περιβάλλον

Η επιχείρηση προχώρησε σε: α) Κατάργηση λαμπτήρων
των 50W(μείωση κατά 639,17 kg CO2) β) Περιοδική
χρήση εργαλείου CoCO2 Tool βλ. πρόγραμμα ΕΣΕΕ γ)
Περιοδική
χρήση
λαμπτήρων
και
ψυγείων,
παρακολούθηση ανά 6μηνο της κατανάλωσης ενέργειας

Περιβάλλον

Η επιχείρηση προχώρησε σε: Πρακτικές εξοικονόμησης
ηλεκτρικής
ενέργειας
όπως
α)
μείωση
ωρών
λειτουργίας εξωτερικού προβολέα, β) παρακολούθηση
ανά 6μηνο της κατανάλωσης ενέργειας μέσω
λογαριασμών ΔΕΗ, γ) Ευαισθητοποίηση επιχειρηματία
για πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας όπως επίσης σε
πρακτικές που αφορούν στη υπεύθυνη διαχείριση των
αποβλήτων της όπως α) διάθεση προς ανακύκλωση
στους ειδικούς μπλε κάδους του Δήμου, β)
Ευαισθητοποίηση επιχειρηματία να μην αναμιγνύονται
τα ανακυκλώσιμα υλικά με τα μη ανακυκλώσιμα.

Περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της-υπεύθυνη
χρήση της ενέργειας και
των αποβλήτων της

Περιβάλλον

Παράθεση
πρακτικών
εξοικονόμησης
ηλεκτρικής
ενέργειας. Συγκεκριμένα: α) αντικατάσταση λαμπτήρων
σε λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, β)
σταδιακή χρήση λαμπτήρων κατά τη διάρκεια της
ημέρας ανάλογα με την ηλιοφάνεια γ) ρύθμιση
θερμοκρασίας κλιματιστικού στους 26C το καλοκαίρι,
δ)καθάρισμα των φίλτρων του κλιματιστικού από τον
ίδιο τον ιδιοκτήτη, ε)συντήρηση κλιματιστικού από
ειδικό, ζ) ηλεκτρικές συσκευές όχι στο stand by
(κλείσιμο από κεντρικό διακόπτη), η) παρακολούθηση
ανά
4μηνο
της
κατανάλωσης
ενέργειας
θ)
ευαισθητοποίηση υπαλλήλων

Περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της-υπεύθυνη
χρήση της ενέργειας
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Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε., ΕΔΕΣΣΑ, Εμπόριο
ποτών

ΜΟΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΕΔΕΣΣΑ,
Εμπόριο
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων

PRIMETECH - A. & Σ.
ΒΕΛΙΣΣΑΤΑΤΟΣ
(Πειραιάς)

Πολύ
μικρή

Πολύ
μικρή

Πολύ
μικρή

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Περιβάλλον

Η επιχείρηση παρακολουθεί ανά μήνα την κατανάλωση
ενέργειας, εφαρμογή πρακτικών ορθής
χρήσης
ενέργειας.
Αντικατάσταση χρήσης αυτοκινήτου με
χρήση λεωφορείου προς Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα
για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της-Μείωση
του ανθρακικού
αποτυπώματος της
επιχείρησης, υπεύθυνη
χρήση της ενέργειας

Κοινωνία

Προσφορά χυμών & αναψυκτικών
αναπηρία του Συλλόγου «Ορίζοντας»

Ενδιαφερόμενα μέρη,
ΜΚΟ, τοπική κοινωνία

Κοινωνία

Παροχή έκπτωσης 10% σε συγκεκριμένα προϊόντα για
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (πολύτεκνοι και άνεργοι)

Τοπική Κοινωνία

Περιβάλλον

Τοποθέτηση των συσκευών ή λαμπτήρων προς
ανακύκλωση σε ειδικά σημεία του Δήμου.- κλείσιμο
συσκευών
stand-by
- έλεγχος για σωστό κλείσιμο ψυγείων και καταψυκτών
- κλείσιμο πόρτας κατά τη χειμερινή περίοδο

Περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της-υπεύθυνη
χρήση της ενέργειας

Κοινωνία

Τοποθέτηση στο κατάστημα ενός κουμπαρά του
οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η δράση αυτή
μπορεί να προσφέρει άμεση εισροή εσόδων προς «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», δίνοντας στο ευρύ κοινό τη
δυνατότητα να προσφέρει όποιο χρηματικό ποσό
επιθυμεί, άμεσα και εύκολα.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Πελάτες, ΜΚΟ

Εργασιακές
Πρακτικές

Διενέργεια εκπαιδεύσεων του προσωπικού από τον
υπεύθυνο της επιχείρησης ή και από εξωτερικούς
συμβούλους.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
Εργαζόμενοι

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

Γ.Ε. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ &
ΣΙΑ (Εμπορία
παιχνιδιών) Πειραιάς

Μικρή

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

Περιβάλλον

Κοινωνία

Ελλάδα

Ελλάδα
Ελλάδα

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΕ,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
Εμπορικός
αντιπρόσωπος
μεσολάβησης
πωλήσεων τροφίμων,
ποτών και καπνού

Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΠΕ,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Εμπόριο
αθλητικού
εξοπλισμού
ΑΓΚΟΠ ΟΒΑΝΙΚΙΑΝ,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Εμπόριο
ξηρών καρπών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.
Οι πρακτικές που ακολουθεί η επιχείρηση είναι: α) ο
επιχειρηματίας αποφάσισε να πηγαίνει με τα πόδια σπίτι
του β) να αυξηθεί η χρήση του επαγγελματικού Station
Wagon της επιχείρησης για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
προκειμένου να μειωθεί η χρήση φορτηγού της
επιχείρησης που έχει μεγαλύτερη κατανάλωση γ)
βελτιστοποίηση των επαγγελματικών ταξιδιών, όπου ή
θα χρησιμοποιείται κοινό μέσο μεταφοράς ή όταν αυτό
είναι δυνατό θα μεταβαίνει ένα άτομο διεκπεραιώνοντας
τις υποθέσεις όλων.
Το κεντρικό κατάστημα της επιχείρησης πρόκειται να
διαθέσει έπιπλα stock σε οικογένεια της περιοχής που
έχει ανάγκη.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεών της-Μείωση
του Ανθρακικού
αποτυπώματος

Τοπική Κοινωνία

Περιβάλλον

Αντικατάσταση αντλίας θερμότητας επιχείρησης

Περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεών της

Κοινωνία (χορηγίες)

Δωρεάν αποστολή προϊόντων στην ενορία «Αγία Τριάδα»
που υπάγεται στο Δήμο Πειραιά.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
τοπική κοινωνία «Ενορία
Αγίας Τριάδας»

Πολύ μικρή

Κοινωνία (χορηγίες)

ΧορηγίεςΔωρεές
σε
οργανώσεις
ευαίσθητων
κοινωνικών ομάδων όπως το Κέντρο Φιλοξενίας
Άρρωστου Παιδιού και οικογενείας, η «Ηλιαχτίδα» και το
Σωματείο Φίλων ΑΜΕΑ «Δράση για το Κάτι Άλλο»

Ενδιαφερόμενα μέρη,
ΜΚΟ

Πολύ μικρή

Κοινωνία (χορηγίες)

Διάθεση προϊόντων στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

Ενδιαφερόμενα μέρη,
ΜΚΟ

Μικρή

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Ρουμανία

SC ΒORDERLINE
SERVICES SRL,
Εκπαιδευτικός
οργανισμός

Πολύ μικρή

Κοινωνία

Δωρεάν παροχή υπηρεσιών

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι, πελάτες

Ολοκληρωμένη
προσέγγιση
(Εργασιακές
πρακτικές, Αγορά,
Περιβάλλον)

Η εταιρεία παρέχει α) εσωτερικές πολιτικές προώθησης
προϊόντων,
β) κατάρτιση εργαζομένων σε ετήσιο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γ)δυνατότητα πρακτικής
άσκησης από παιδιά εργαζομένων δ)ευέλικτο ωράριο
ε)απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες ζ) έγκαιρη
πληρωμή των πρόσθετων μισθών, η) πολιτικές για
αντιμετώπιση κινδύνων θ) κοινωνικές εκδηλώσεις για
τους εργαζομένους, ι) ανακύκλωση, κ) εμπρόθεσμες
πληρωμές προμηθευτών και μακροχρόνιες συνεργασίες
με τους προμηθευτές.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι, προμηθευτές

Ολοκληρωμένη
προσέγγιση
(Εργασιακές
πρακτικές, Αγορά,
Περιβάλλον)

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε α) διαφανείς
επιχειρηματικές συμπεριφορές β) συνεργασία και
χορηγίες των ΜΚΟ, γ) αύξηση ευαισθητοποίησης των
εργαζομένων για κοινωνικά υπεύθυνες ενέργειες δ)
τακτικές συναντήσεις των εργαζομένων, ε) παροχή
κατάρτισης στους εργαζόμενους και ευέλικτο ωράριο
εργασίας και οργάνωση διακοπών ζ)μακροπρόθεσμες
συνεργασίες με προμηθευτές η) διαδικασία παραγωγής
φιλική προς το περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων και
των προμηθευτών θ) αξιολόγηση σύμφωνα με τα
περιβαλλοντικά πρότυπα.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι,
προμηθευτές, πελάτες,
ΜΚΟ, περιορισμός των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεών της

Ισπανία

Ισπανία

EUROQUIMICA DE
BUFI & PLANAS S.A.,
Παραγωγή χημικών και
παράγωγων προϊόντων

JAVIERRE S.,
Κατασκευαστική
εταιρεία

Μεσαία

Μικρή
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

Γαλλία

TΑRTEFRAIS,
Είδη ζαχαροπλαστικής,
φρέσκα γλυκά (τάρτες,
πίτες) που προμηθεύει
super markets

Αυστρία

FARM-FILL
UMWELTINNOVATIONS
& VERTRIEBS GMBH
(Λιανική πώληση,
παιχνίδια)

Αυστρία

J. u. H. REST GmbH
Παρασκευή ψωμιού και
φρέσκων ειδών
ζαχαροπλαστικής, κέικ,
οικιακού καφέ

Μεσαία

Πολύ μικρή

Μικρή

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Εργασιακές
πρακτικές,
Κοινωνία

Το 2011, το ΔΣ της εταιρείας δεσμεύθηκε με την
υπογραφή του σε ένα συμφωνητικό που προωθεί την
ισότητα των δύο φύλων στοχεύοντας στη μη έμμεση ή
άμεση διάκριση των εργαζομένων της. Εταιρεία έχει
αναπτύξει τρία συγκεκριμένα σχέδια δράσης: α) Εξέλιξη
σταδιοδρομίας, διασφάλιση των ίσων αρμοδιοτήτων και
τεχνικών (επαγγελματικές δεξιότητες) ανεξάρτητα από
φύλο β) Μισθοί: προσαρμογή της μισθολογικής
πολιτικής για εξισορρόπηση διαφορών αμοιβών και τη
μείωση μισθολογικού χάσματος (περιλαμβάνει εργασία
μερικής απασχόλησης) γ) Πρόσληψη: περιγραφές
θέσεων και εξάλειψη στερεοτύπων για αποφυγή
προκατάληψης.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι, τοπική
κοινωνία

Αγορά, Κοινωνία,
Περιβάλλον

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε: α) Φιλικές προς το
περιβάλλον διεργασίες παραγωγής, β) συμβολή στην
ανάπτυξη της απασχόλησης της τοπικής κοινωνίας, γ)
δωρεές μέσω οικονομικής υποστήριξης και υποστήριξης
σε είδος.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
τοπική κοινωνία,
περιορισμός
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της

Εργασιακές
Πρακτικές

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε α) Εξοπλισμό με
σύγχρονα μηχανήματα για να εξασφαλιστεί ένα
καλύτερο επίπεδο στην υγιεινή και στην ασφάλεια στον
χώρο εργασίας β) την κατάρτιση των εργαζομένων στο
χειρισμό των μηχανημάτων και σε θέματα υγιεινής και
ασφάλειας, γ) έμφαση στη βιώσιμη απασχόληση
δηλαδή απασχόληση ατόμων που προέρχονται από την
τοπική κοινωνία και χρήση τοπικών πόρων

Ενδιαφερόμενα μέρη,
τοπική κοινωνία,
εργαζόμενοι
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αυστρία

DENKSTATT GmbH,
Σύμβουλοι
επιχειρήσεων

Φινλανδία

PAUKE
ORGANISOINTI,
Σύμβoυλοι
επιχειρήσεων

Φινλανδία

NORDIA Management
Oy, Οικονομικοί
Σύμβουλοι

Γερμανία

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Εργασιακές
Πρακτικές

Η εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα σύστημα παροχών όπως
α) παροχή υγιεινών τροφίμων και παρασκευή τους τις
ώρες εργασίας β) κοινές αθλητικές δραστηριότητες γ)
επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε σχέση
με την υγεία, δ) σχεδιασμός - βελτίωση του χώρου
εργασίας ε) οικονομική στήριξη εργαζομένων για τη
χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι

Μικρή

Αγορά

Η εταιρεία παρέχει: α) ατομικές στοχευμένες υπηρεσίες
πάνω στην εξυπηρέτηση πελατών που βασίζονται σε
λεπτομερή έρευνα β) φιλικά προς το περιβάλλον υλικά

Ενδιαφερόμενα μέρη,
πελάτες, περιορισμός
περιβαλλοντικών
επιπτώσεών της

Μεσαία

Εργασιακές
Πρακτικές,
Κοινωνία

Η εταιρεία παρέχει: α) κάλυψη ιατροφαρμακευτική
περίθαλψης για τους εργαζομένους, β) ευέλικτο ωράριο
εργασίας, γ)πρόγραμμα κατάρτισης/ εκπαίδευσης.
Διάδοση της έννοιας Ε.Κ.Ε. στη σφαίρα επιρροής της,
μεταξύ των επιχειρήσεων.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι, κοινωνία

Μικρή

Ολοκληρωμένη
προσέγγιση
Εργασιακές
πρακτικές, Αγορά,
Περιβάλλον,
Κοινωνία

Η εταιρεία παρέχει: α) φιλικές περιβαλλοντικές
διεργασίες παραγωγής β) τεχνική υποστήριξη των
πελατών και μέσω internet γ) χορηγία στην τοπική
αθλητική ομάδα δ) Συμμετοχή σε σωματεία/
εκδηλώσεις ε) προγράμματα εκπαίδευσης για τους
ανήλικους με μαθησιακές δυσκολίες ζ)
ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα η)
συνεισφορά για τις συντάξεις γήρατος των υπαλλήλων

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι, τοπική
κοινωνία και φορείς,
περιορισμός
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της

ΜΕΓΕΘΟΣ

BAD & HEIZUNG
KREUZ GmbH,
Υδραυλικές Εργασίες

Μικρή
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γερμανία

LEO – Der Backer &
Konditor e.K,
Παρασκευή ψωμιού,
φρέσκων ειδών
ζαχαροπλαστικής και
κέικ

Νορβηγία

PROTU AS, Εμπόριο
ηλεκτρονικών
υπολογιστών και
συναφή
δραστηριοτήτων

Νορβηγία

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Μεσαία

Εργασιακές
Πρακτικές,
Κοινωνία

Η εταιρεία προβαίνει σε: α) δωρεές αγαθών και
χρημάτων για κοινωνικούς σκοπούς,
συμπεριλαμβανομένων χορηγιών τοπικής αθλητικής
ομάδας και πολιτιστικών γεγονότων β) ενθάρρυνση
των εργαζομένων να συμμετέχουν σε κοινωνικά
υπεύθυνες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του
χρόνου εργασίας τους γ) βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος δ)
ευέλικτο ωράριο εργασίας ε) ενίσχυση της
πολυμορφίας του εργατικού δυναμικού
συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης της ηλικίας

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι, τοπική
κοινωνία και φορείς

Μικρή

Εργασιακές
Πρακτικές,
Κοινωνία

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην εργασία
και την προσωπική ζωή των εργαζομένων, ενώ έχει
μεριμνήσει για τη πρόβλεψη εγκατάστασης
τηλεργασίας. Επίσης στηρίζει αθλητικές ομάδες με
εισφορές σε είδος.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι, τοπική
κοινωνία και φορείς

Εργασιακές
Πρακτικές,
Κοινωνία,
Περιβάλλον

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα α) στην
ενδυνάμωση των εργαζομένων, ώστε να μπορούν να
παίρνουν ευθύνες προς όφελος προσωπικών τους
στόχων και καλών αποτελεσμάτων β) το ευέλικτο
ωράριο εργασίας γ) η συμμετοχή των εργαζομένων σε
λήψη αποφάσεων στην εταιρεία δ) προσφορά θέσεων
εργασίας για άτομα με αναπηρία ε) πρόσθετος μισθός
και περίοδος διακοπών ζ) εκπαίδευση-συμβουλευτική
εργαζομένων για θέματα που αφορούν υπεύθυνες
πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος όπως
και θα θέματα που αφορούν στην προσωπική τους ζωή
η) ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων για το
περιβάλλον.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι, τοπική
κοινωνία, περιορισμός των
περιβαλλοντικών της
επιπτώσεων

ΜΕΓΕΘΟΣ

MAJA’S Salong,
Κομμωτήριο και άλλες
θεραπείες ομορφιάς

Μικρή
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Πολωνία

Toolbox Creative
Communications,
Δημόσιες σχέσεις,
συμβουλευτικές
υπηρεσίες

Μικρή

Κοινωνία

Η εταιρεία προβαίνει στην παροχή δωρεάν υπηρεσιών
της ενώ υποστηρίζει μέσω χορηγιών την πολωνόεβραϊκή κοινότητα.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι, τοπική
κοινωνία

Αγορά

Η εταιρεία προβαίνει σε στενή συνεργασία με τους
πελάτες σε όλη τη διάρκεια της παραγωγής. Επίσης η
επιλογή της σε σχέση με τον προμηθευτή /
επιχειρηματικό εταίρο είναι ιδιαίτερα προσεκτική, ώστε
να διασφαλίζεται η καλή ποιότητα στους πελάτες.
Επίσης παρέχει ειδική εκπαίδευση στηριγμένη σε
θέματα ψυχολογίας στους εργαζομένους για σωστή
αντιμετώπιση των πελατών.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι,
προμηθευτές,
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα

Εργασιακές
Πρακτικές,
Κοινωνία

Ο Όμιλος Delema συμμετέχει στη διαφήμιση και την
επικοινωνία. Έχει μια σειρά από πρακτικές που
εφαρμόζονται και προωθούν την ισότητα των δύο
φύλων. Αυτές περιλαμβάνουν σε επίπεδο παροχών: α)
όταν η οικογένεια αποκτά ένα νέο μωρό ο πατέρας
λαμβάνει 3 ημέρες επιπλέον άδεια μετ΄αποδοχών β)
τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες εργαζόμενοι
λαμβάνουν ένα δώρο σε μετρητά ύψους 1.700€ όταν
έχουν ένα μωρό γ) Η υποστήριξη μεταξύ συναδέλφων
όταν καλύπτουν μια μητέρα που βρίσκεται σε άδεια
μητρότητας ή ένα πατέρα όταν αυτός πρέπει να απέχει
βοηθώντας στην ανατροφή του παιδιού του.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι,
προμηθευτές,
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα

Εργασιακές
Πρακτικές,
Κοινωνία

Η εταιρεία στην προσπάθειά της να ενθαρρύνει την
ισορροπία μεταξύ του εργασίας και της προσωπικής
ζωής παρέχει στους εργαζομένους μια σειρά από
υπηρεσίες όπως babysitter ημερήσιας φροντίδας και
κοινωνικούς λειτουργούς για τους ηλικιωμένους,
παιδικές κατασκηνώσεις κά.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι

Πολωνία

DΥΝΑΜΙΧ, TERESA
CIESLAK , PAWEL
PLAWIK Sp.J.,
Κατασκευαστική
εταιρεία

Μικρή

Κύπρος

DeLeMa Group,
Διαφήμιση και
επικοινωνία

Ιταλία

LA SPEZIA
CONTAINER TERMINAL
– Contship, Υπηρεσίες
Container σε Λιμάνια

Μεσαία

Μεσαία
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΧΩΡΑ

Ιταλία

Γερμανία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SEA Spa, Υπηρεσίες
Εξειδικευμένες σε
ηλεκτρονικών
συστημάτων
ανοίγματος όπως
πόρτες και πύλες

THOMAS BECKER
Goldschmiede,
Σχεδιασμός
κοσμημάτων,
εμπόριο χρυσού

ΜΕΓΕΘΟΣ

Μεσαία

Μεσαία

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

Εργασιακές
Πρακτικές,
Κοινωνία

Ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε στην εταιρία είναι το :"Part-time
μητέρα. Αυτό το εργαλείο, που δημιουργήθηκε το 1975 αναγνωρίζει στην
εργαζόμενη μητέρα το δικαίωμα να συνάπτει σύμβαση μερικής
απασχόλησης, με μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή χρονοδιάγραμμα
μέχρι το παιδί να είναι πέντε χρονών. Αυτή είναι μια αυτόματη πράξη
σχετικά με τη ζήτηση, η οποία ενεργοποιείται στην περίοδο 2010-2013,
όπου κατά μέσο όρο 120 γυναίκες το χρόνο χρειάστηκε να την
υλοποιήσουν, το οποίο είναι περίπου 7% του γυναικείου πληθυσμού της
εταιρίας. Η πρωτοβουλία αυτή έχει υποστηριχθεί από την κοινή συμφωνία
του Υπουργείου Πρόνοιας, των συνδικάτων και των εργοδοτικών
οργανώσεων, που παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις στον τομέα της ισορροπίας εργασίας-προσωπικής ζωής,
την ενθάρρυνση της μερικής απασχόλησης για τις γυναίκες που έχουν
παιδιά μέχρι την ηλικία των τριών ετών. Η πιο κρίσιμη περίοδος για την
διαχείριση του χρόνου εργασίας στο σπίτι είναι το καλοκαίρι, όταν δεν
υπάρχει η υποστήριξη του σχολείου. Η εταιρεία στηρίζοντας τις
οικογένειες δημιούργησε summer camp για παιδιά εργαζομένων από 616 ετών, όπου απασχολεί τα παιδιά από τις 8.00 έως τις 18.30.Η
λειτουργία του χώρου πλαισιώνεται από ειδικευμένο προσωπικό και
αθλητικό εξοπλισμό. Η διάρκεια του είναι από το κλείσιμο των σχολείων
(Ιούνιο) έως το άνοιγμα (Σεπτέμβριο)

Εργασιακές
Πρακτικές,
Κοινωνία

Οι οικογένειες των εργαζομένων απολαμβάνουν υψηλής προτεραιότητας
προνόμια, τα οποία αντικατοπτρίζονται επίσης στις ευέλικτες ώρες
εργασίας, όπως: μετά την γονική άδεια, ο/η εργαζόμενος/η μπορεί να
διευκολυνθεί με βάση εκκίνησης από 15 ώρες εργασίας την εβδομάδα και
να αυξηθεί σταδιακά σε 20 ώρες και 25 ώρες ώστε να δοθεί η ευκαιρία
στους εργαζόμενους να προσαρμοστούν και πάλι στον ρυθμό εργασίας.
Οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να εργαστούν από το σπίτι, στην
περίπτωση των δραστηριοτήτων που δεν απαιτείται ο εξοπλισμός της
εταιρείας. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση στον βρεφονηπιακό σταθμό ή
στον παιδικό οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να φέρνουν τα παιδιά τους
μαζί τους για να εργαστούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υπάρχει μια παιδαγωγός στο άμεσο περιβάλλον όπου οι γονείς μπορούν
να αφήσουν τα παιδιά τους. Λόγω της μικρής απόστασης, οι μητέρες
μπορούν να εξακολουθούν να συνεχίζουν να θηλάζουν τα βρέφη τους.
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ΤΩΝ Ε.Κ.Ε.

Ενδιαφερόμενα
μέρη,
εργαζόμενοι,
στήριξη τοπικής
κοινωνίας

Ενδιαφερόμενα
μέρη,
εργαζόμενοι
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ΧΩΡΑ

Αυστρία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

IΝΙΤΙΑΤΙVE TISHLEREI
WEGERER GmbH,
Εμπορία ξυλείας και
κατασκευή ξύλινων
προϊόντων

Μεσαία

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Κ.Ε.

Εργασιακές
Πρακτικές,
Κοινωνία

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει πολλαπλά φιλικά προς την
οικογένεια μέτρα. Επειδή τα γραφεία της εταιρείας
βρίσκονται σε απομακρυσμένη περιοχή έχει φροντίσει
να διασφαλίσει υποδομές παιδικής μέριμνας όπως: ένα
βρεφονηπιακός σταθμός ιδρύθηκε, το οποίο εγγυάται
τη δυνατότητα να φροντίζουν τα μωρά και τα παιδιά με
ειδικές ανάγκες. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη
διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι δεν μένουν μόνοι με τις
ανησυχίες τους,τα προβλήματα και τους φόβους τους.
Η εταιρεία παρέχει μια πολύ προσωπική συμβουλευτική
για κάθε εργαζόμενο/η και ατομικά προσαρμοσμένη
στον καθένα/καθεμία.Οι λύσεις που βρέθηκαν ήταν:
Ευέλικτο ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των
εργαζομένων, σχεδιασμός οικογενειακών διακοπών,
ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες, με
ιδιαίτερη έμφσαση στην ενσωμάτωσή τους στο
εκάστοτε έργο.

Ενδιαφερόμενα μέρη,
εργαζόμενοι, στήριξη
τοπικής κοινωνίας
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Κύριος στόχος του έργου είναι η κατανόηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και η ανάπτυξη της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να την εφαρμόσουν ως
αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Βασικός παράγοντας που

συντελεί στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων των
Στελεχών-συμβούλων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ώστε να ανταποκριθούν στην εξατομικευμένη
προσέγγιση των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και των Ομοσπονδιών επαγγελμάτων που
θα προσεγγισθούν όπως προβλέπει το έργο.
Ειδικοί στόχοι του έργου:
α) Διαμόρφωση θετικών απόψεων και στάσεων προς την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης ή Εταιρικής Υπευθυνότητας:


την αναγνώριση της έννοιας και της σημασίας της από τους συμμετέχοντες



την κατανόηση της ηθικής υποχρέωσης των συμμετεχόντων να λειτουργούν διορθωτικά
για την απάλειψη των ήδη υπαρχόντων εμποδίων και διαρθρωτικά ώστε να καταστεί η
ανάπτυξή τους βιώσιμη.



την κατανόηση των μηχανισμών – διαδικασιών ανάπτυξης και εφαρμογής της Ε.Κ.Ε.
των συμμετεχόντων καθώς και υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών της λογοδοσίας,
της διαφάνειας, της ηθικής, του σεβασμού των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων
μερών, της τήρησης της νομοθεσίας, της τήρησης των διεθνών κανόνων συμπεριφοράς,
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

β) Απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων υποστήριξης και καθοδήγησης των
συμμετεχόντων, δηλαδή να τους βοηθούν ώστε:


να λειτουργούν δημιουργικά και αποτελεσματικά,



να κατανοούν και να εκφράζουν τις προσωπικές τους ανάγκες,
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να προσδιορίσουν και να αναγνωρίσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη τους τόσο από το
εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησής τους,



να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τον τρόπο που επηρεάζουν και επηρεάζονται από
τα ενδιαφερόμενα μέρη τους και να προσδιορίσουν τα βασικά θέματα του διαλόγου μαζί
τους,



να αποφασίσουν και να αναλάβουν οι ίδιοι το σχεδιασμό του πλάνου δράσης που θα
ακολουθήσουν σε θέματα Ε.Κ.Ε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Για τη διευκόλυνση του έργου των στελεχών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
ακόλουθα σημεία:
Τρέχουσα συγκυρία (ανθρωπιστική και οικονομική κρίση στην εγχώρια αγορά, ασταθές πολιτικό
κλίμα). Τα στελέχη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν τους συμμετέχοντες εκπροσώπους των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή παλεύουν για την
επαγγελματική επιβίωσή τους. Σε αυτή την περίπτωση τα στελέχη θα πρέπει να εμψυχώσουν / και να
ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο να αντιληφθούν την Ε.Κ.Ε. μέσα
από την επαγγελματική τους καθημερινότητά. Συγκεκριμένα να δώσουν έμφαση στην Ε.Κ.Ε ως
εργαλείο που θα τους βοηθήσει να ελέγξουν τις δαπάνες τους, να επιτυγχάνουν άμεση εξοικονόμηση
του λειτουργικού τους κόστους, και να δημιουργήσουν ή προωθήσουν καινοτόμες υπηρεσίες ή/και
νέα προϊόντα που θα ανταποκρίνονται σε «νέες» απαιτήσεις της αγοράς. Ο τρόπος δηλαδή που η
Ε.Κ.Ε. θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τους «περιορισμούς» σε πραγματικές
«οικονομικές ευκαιρίες» προκειμένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες.
Ενδοιασμοί-Φόβοι-Αντιδράσεις. Συνήθως οι εκπρόσωποι μικρών επιχειρήσεων έχουν μια
νοοτροπία αποστασιοποίησης απέναντι στην Ε.Κ.Ε είτε γιατί τη συνδέουν με οικονομικό κόστος είτε
γιατί θεωρούν ότι αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, είτε λόγω άγνοιας - έλλειψη ενημέρωσης
/εκπαίδευσης. Τα στελέχη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν τους συμμετέχοντες
- εκπροσώπους ξεκαθαρίζοντας ότι η Ε.Κ.Ε. δεν είναι θέμα κόστους αλλά αντίληψης του τι μπορεί να
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κάνει μια επιχείρηση όπως και ικανότητας να υιοθετήσει πρακτικές που δημιουργούν προστιθέμενη
αξία στην επιχείρηση. Γι’ αυτό θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στα οφέλη της όπως το ότι θα
τους βοηθήσει: α) να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία απέναντι στους πελάτες τους,
β) να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους, γ) να δημιουργήσουν καλύτερες σχέσεις με την
κοινωνία, δ) να αυξήσουν τη πιστότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων τους ε) να διευρύνουν
το πελατολόγιό τους, ε)να ενισχύσουν τη φήμη τους και την εταιρική τους εικόνα.
Γενικότερα χαρακτηριστικά. Οι ενήλικες και δη οι άνθρωποι που εκπροσωπούν επιχειρήσεις είναι
άτομα με περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο, άτομα με συγκεκριμένες προσδοκίες και στόχους που
πηγάζουν από την

αντίληψη και την εμπειρία τους, άτομα που συνήθως επιθυμούν να έχουν

ενεργητική συμμετοχή, γεγονός που είναι συνυφασμένο με τη χειραφέτηση και την τάση τους για
αυτοκαθορισμό. Επίσης, πρόκειται για άτομα που συχνά έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα,
υποχρεώσεις, καθήκοντα και δεσμεύσεις και αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας στην προσπάθεια να
μην αμφισβητηθούν τα πιστεύω και οι αντιλήψεις τους ή ακόμα και οι συνήθειές τους. Είναι λοιπόν
σημαντικός ο τρόπος που τα Στελέχη-σύμβουλοι του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προσεγγίσουν τους
συμμετέχοντες. Τα σημεία στα οποία προτείνεται δοθεί ιδιαίτερη έμφαση: α) σε αναφορές και
παραδείγματα που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητά, τις ανάγκες και τις εμπειρίες των
συμμετεχόντων β) στην αποδοχή ότι αντιλαμβάνονται, κατανοούν τους στόχους του συγκεκριμένου
έργου γ) στη δυνατότητα να έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί καθώς και
την ευκαιρία να καταγράψουν την προσωπική τους άποψη μέσα από αξιολόγηση.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

70

IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Στο πλαίσιο αυτό, τα Στελέχη-σύμβουλοι του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα πρέπει να φροντίζουν να λειτουργούν
ως εμψυχωτές, τεχνικοί σύμβουλοι, πηγή πληροφοριών και διευκρινήσεων για την ορθή κατανόηση
και εφαρμογή της Ε.Κ.Ε.
Κύριο μέλημά τους θα πρέπει να είναι:


να επικοινωνούν με ειλικρίνεια και σαφήνεια,



να αποδέχονται την ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε συμμετέχοντα,



να καταγράφουν και να αναλύουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων, να προσαρμόζονται και να
ενσωματώνουν τις εμπειρίες και τις παρεμβάσεις τους,



να εμψυχώνουν και να καθοδηγούν, να στηρίζουν τους συμμετέχοντες στη διαδικασία
κατανόησης της Ε.Κ.Ε. και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους όσον αφορά στις τεχνικές
εφαρμογή της,



να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης που θα διευκολύνουν τους συμμετέχοντες,
και θα τους προσφέρουν λύσεις σε θέματα που φαίνονται ως εμπόδιο στην εφαρμογή της Ε.Κ.Ε.



να είναι πάντα στη διάθεσή τους για διευκρινήσεις και συμβουλές ώστε να μπορούν να
διαμορφώσουν το προσωπικό τους πλάνο εφαρμογής της Ε.Κ.Ε.



να συντονίζουν, να ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων, να συμβουλεύουν και
να επιβραβεύουν τους συμμετέχοντες με τρόπο αντικειμενικό και αιτιολογημένο.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου, χρειάζεται να εφαρμοστούν συγκεκριμένες τεχνικές
που θα βοηθήσουν αφ’ ενός να καλυφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατανόηση του
αντικειμένου αφ’ ετέρου να δοθεί ο χρόνος στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν μόνοι τους το
βαθμό εφαρμογής της Ε.Κ.Ε. στην επιχείρησή τους και να διαμορφώσουν με τις δικές τους δυνάμεις
το τελικό πλάνο εφαρμογής της Ε.Κ.Ε. που θα ακολουθήσουν.
1. Προσωπικές συναντήσεις εργασίας
Οι συναντήσεις εργασίας με τους συμμετέχοντες είναι 5 συνολικά (10 ωρών συνολικά) παρέχοντας
την δυνατότητα στους συμμετέχοντες μιας προσωπικής συμβουλευτική υποστήριξης που θα
περιλαμβάνει τα εξής μέρη:


Οδηγός συζήτησης για την κατανόηση του αντικειμένου και το βαθμό εφαρμογής της Ε.Κ.Ε.
στην επιχείρηση



Επίλυση Αποριών, Δυσκολιών, Προβλημάτων



Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του εκπροσώπου της επιχείρησης



Εργασίες - ασκήσεις



Πλάνο εφαρμογής Ε.Κ.Ε.



Προτροπή για επαφή στο χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ των εκπαιδευτικών
συναντήσεων.



Τελική αξιολόγηση κάθε συνάντησης.

2. Ομαδικές συναντήσεις εργασίας
Οι ομαδικές συναντήσεις εργασίας με τους συμμετέχοντες προτείνεται να είναι 3 συνολικά (9
ωρών συνολικά) παρέχοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες μιας προσωπικής συμβουλευτική
υποστήριξης που θα περιλαμβάνει τα εξής μέρη:
Αντίστοιχα, για τους συλλογικούς φορείς επιχειρήσεων ή τις ομάδες επιχειρήσεων που θα
συμμετάσχουν στο έργο οι τεχνικές που προτείνονται είναι:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

72

IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

1.

Εισήγηση

διάρκειας 20’ για την κατανόηση της έννοιας της Ε.Κ.Ε. και για τα εργαλεία

εφαρμογής της. Συζήτηση – διευκρινίσεις με και προς τους συμμετέχοντες.
2.

Βιωματικές ασκήσεις για θέματα Ε.Κ.Ε. διάρκειας 30’

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας (3-4 άτομα), οι οποίες ομάδες θα εξασκηθούν σε
ένα από τα 5 θέματα εφαρμογής της Ε.Κ.Ε. επιλέγοντας το θέμα που θα ήθελαν να αναπτύξουν. Η
παρουσίαση θα υλοποιείται ανά ομάδα. Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας θα παρουσιάσει το επιλεγμένο
θέμα προς τις άλλες ομάδες αναλυτικά και τεκμηριωμένα. Μετά το τέλος της παρουσίασης διάρκειας 30’
για κάθε ομάδα θα ακολουθήσει σχετική αξιολόγηση από τον σύμβουλο και υπόλοιπους συμμετέχοντες.
Η παρουσίαση της κάθε ομάδας θα βαθμολογείται από τον Σύμβουλο και τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες .
Προκειμένου να προετοιμάσετε για τις προσωπικές όσο και για τις ομαδικές συναντήσεις εργασίας σας,
θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε:


Να προσδιορίσετε και περιγράψτε τους στόχους του έργου.



Να επιλέξετε τις πληροφορίες που θα αξιοποιήσετε από το παρόν υλικό (1η Ενότητα).



Να έχετε προβλέψει την πιθανότητα χρήσης κάποιων παραδειγμάτων. Ποια θα χρησιμοποιήσετε
και γιατί; (1η Ενότητα-Παραδείγματα πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε.)



Να ιεραρχήστε τους παράγοντες που θα λάβετε υπ’ όψη σας (2η Ενότητα - Εφαρμόζοντας την
Ε.Κ.Ε.)



Να επιλέξετε τον τρόπο που θα ολοκληρώσετε τις συναντήσεις σας (2η Ενότητα-Λίστα
Αυτοαξιολόγησης της Ε.Κ.Ε. και Έντυπο Αξιολόγησης Συμβουλευτικής όπως και στοιχεία
ανακεφαλαίωση των δεδομένων της συνάντησης, προετοιμασία της επόμενης συνάντησης
περιεχόμενο, στόχοι κ.λ.π.).
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Απεικόνιση και σύνθεση της διαδικασίας της Συμβουλευτικής με εκπρόσωπο της
επιχείρησης ανά στάδιο
Στάδιο Δράσης για
Προσωπικές Συναντήσεις
1ο Στάδιο

Στόχοι και Αρχές
Γνωριμία με εκπρόσωπο
της επιχείρησης

Γνωριμία
Αναγνώριση αναγκών

Αριθμός
συναντήσεων
2-3 συναντήσεις

Μέσα και εργαλεία

Ε
Ρ

Πληροφορίες για το
πρόγραμμα και
κατανόηση των στόχων
του έργου

Α

Διάγνωση Αναγκών

Λ

Γ

Ε

Εκπαιδευτικές τεχνικές:
Ανάπτυξη συζήτησης με τον
συμμετέχοντα
Ερωτήσεις, Απαντήσεις,
Επεξηγήσεις
Σημειώσεις εκατέρωθεν
Πρακτικό συνάντησης

Ι
Α
ο

2 Στάδιο
Μελέτη της υφιστάμενης
κατάστασης στην επιχείρηση
Ασκήσεις - Εργασίες

Εμβάθυνση της
γνωριμίας
Προσδιορισμός SWOT
ανάλυση Ε.Κ.Ε. στην
επιχείρηση
Δημιουργία κινήτρου

3ο Στάδιο

Κατανόηση
αναγκαιότητας
εφαρμογής της Ε.Κ.Ε.

Διαμόρφωση Πλάνου
Εφαρμογής Ε.Κ.Ε. στην
επιχείρηση

4ο Στάδιο

1-2 συναντήσεις

/

Εκπαιδευτικές τεχνικές:

Α

Περαιτέρω συζήτηση εις βάθος

Ξ

Επεξηγήσεις

Ι

Σημειώσεις εκατέρωθεν

Ο

Πρακτικό συνάντησης

Λ

Εκπαιδευτικές τεχνικές:

Ο

Προσδιορισμός Ενδιαφερόμενων
Μερών της επιχείρησης

Γ

Προσδιορισμός
Ενδιαφερόμενων Μερών
της επιχείρησης

Η

Προσδιορισμός
επιμέρους στόχων

Η

Εξέλιξη προόδου

Σ

Πρακτικό συνάντησης
Αυτοαξιολόγηση
Αξιολόγηση
Δήλωση
αποδοχής
συμμετέχοντα

από

Προσδιορισμός εξέλιξης προόδου
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Απεικόνιση και σύνθεση της διαδικασίας της Συμβουλευτικής με Ομοσπονδίες
επαγγελμάτων ανά στάδιο
Στάδιο Δράσης για Ομαδικές
Συναντήσεις
1ο Στάδιο

Στόχοι και Αρχές
Γνωριμία με τους φορείς

Γνωριμία
Αναγνώριση αναγκών

Αριθμός
συναντήσεων
2-3 συναντήσεις

Μέσα και εργαλεία
Ε

Εκπαιδευτικές τεχνικές:

Ρ

Εισήγηση

Γ

Πληροφορίες για το
πρόγραμμα και
κατανόηση των στόχων
του έργου

Α

Ερωτήσεις, Απαντήσεις,
Επεξηγήσεις

Διάγνωση Αναγκών

Λ

Σημειώσεις εκατέρωθεν

Ε

Πρακτικό συνάντησης

Ι
2ο Στάδιο

Προσδιορισμός SWOT
ανάλυση Ε.Κ.Ε. στον
κλάδο

Μελέτη της υφιστάμενης
κατάστασης στον κλάδο
Βιωματικές Ασκήσεις σε θέματα
εφαρμογής Ε.Κ.Ε.
3ο Στάδιο
Διαμόρφωση Πλάνου
Εφαρμογής Ε.Κ.Ε. για τον κλάδο

Δημιουργία κινήτρου

Κατανόηση
αναγκαιότητας
εφαρμογής της Ε.Κ.Ε.
Προσδιορισμός
Ενδιαφερόμενων Μερών
του κλάδου
Προσδιορισμός
επιμέρους στόχων

ο

4 Στάδιο

1-2 συναντήσεις

Α

Εκπαιδευτικές τεχνικές:

/

Περαιτέρω συζήτηση εις βάθος

Α

Επεξηγήσεις

Ξ

Σημειώσεις εκατέρωθεν

Ι

Πρακτικό συνάντησης

Ο

Εκπαιδευτικές τεχνικές:

Λ
Ο

Προσδιορισμός Ενδιαφερόμενων
μερών του κλάδου

Γ

Πρακτικό συνάντησης

Η

Αυτοαξιολόγηση

Σ

Αξιολόγηση

Η

Δήλωση αποδοχής από το κλάδο

Εξέλιξη προόδου

Προσδιορισμός εξέλιξης προόδου
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ Ε.Κ.Ε.
Οι μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να εντάξουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη φιλοσοφία τους,
και κατ’ επέκταση στις καθημερινές τους πρακτικές, θα πρέπει να αποδεχθούν ότι η Ε.Κ.Ε. αποτελεί ένα
συνεχώς μεταβαλλόμενο στόχο ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αποφάσεις και ενέργειες
ενταγμένες σε ένα δομημένο στρατηγικό πλαίσιο και όχι απλά με την εφαρμογή δράσεων πεπερασμένου
χαρακτήρα. Στην κατεύθυνση αυτή, παρουσιάζονται τα βασικά στάδια εφαρμογής της Ε.Κ.Ε.
υποστηριζόμενα από συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο την μεγαλύτερη κατανόηση και εξοικείωση των
μικρών επιχειρήσεων, όπως και των Ομοσπονδιών/Σωματείων που θα συμμετέχουν στο έργο,

στη

στρατηγική προσέγγιση της Ε.Κ.Ε.

Χαρτογράφηση της Ε.Κ.Ε.
Η Χαρτογράφηση της Ε.Κ.Ε. θα βοηθήσει την επιχείρηση ή την Ομοσπονδία/το Σωματείο

να

κατανοήσει σε ποιο βαθμό η Ε.Κ.Ε. υφίσταται και εφαρμόζεται στην επιχείρηση ή στις επιχειρήσεις.
Αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον ακριβή καθορισμό των περιοχών της Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας με τις οποίες η επιχείρηση είναι περισσότερο οικεία, αλλά και τον εντοπισμό
εκείνων που θα αποτελέσουν τα «αδύνατα σημεία» της E.K.E.
Η Υπευθυνότητα της επιχείρησης επικεντρώνεται τόσο στην οικονομική της επίδοση, όσο και στην
περιβαλλοντική και κοινωνική της επίδοση. Οι επιδόσεις της αυτές επηρεάζουν τόσο το εσωτερικό όσο
και το εξωτερικό της περιβάλλον.
Ακόμη και η πιο μικρή επιχείρηση διαθέτει το εσωτερικό και το εξωτερικό της περιβάλλον. Με τον όρο
εσωτερικό περιβάλλον αναφερόμαστε στον εργασιακό χώρο και στις εργασιακές πρακτικές που
αναπτύσσονται μέσα σε αυτόν, ότι δηλαδή η επιχείρηση οφείλει να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει το
ανθρώπινο δυναμικό της με αξιοπρέπεια, ενώ με τον όρο εξωτερικό περιβάλλον αναφερόμαστε σε
τομείς όπως η κοινωνία (να έχει η επιχείρηση συμπεριφορά υπεύθυνου εταιρικού πολίτη), το φυσικό
περιβάλλον (να προστατεύει το περιβάλλον για τις επόμενες γενεές) η αγορά (να επιχειρεί με δίκαιο
τρόπο), βλ. ακόλουθο σχήμα.
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οικονομική
Επίδοση

Ε.Κ.Ε.
Εργασιακός χώρος

Αγορά

Ε.Κ.Ε.
Περιβαλ/κή Κοινωνική
Επίδοση
Επίδοση

Φυσικό Περιβάλλον

Κοινωνία

Η Χαρτογράφηση της Ε.Κ.Ε. θεωρείται αναγκαία γιατί:


Συλλέγει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες προκειμένου να δημιουργηθεί για την επιχείρηση
μια προσέγγιση της Ε.Κ.Ε. με βιώσιμη κατεύθυνση.



Προσφέρει στην επιχείρηση μια σαφή εικόνα της θέσης της ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία
λήψης αποφάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ε.Κ.Ε.



Δεν ακυρώνει αλλά εντοπίζει και ενσωματώνει, ως μέρη μιας μεγαλύτερης και περισσότερο
ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ε.Κ.Ε. τα υφιστάμενα συστήματα ποιότητας, περιβαλλοντικής
διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας καθώς και προγράμματα που αφορούν στην εκπαίδευση των
εργαζομένων ή προγράμματα υποστήριξης τοπικών κοινωνιών που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση
και δεν τα έχει απαραίτητα εντάξει στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε., ενώ μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό
μέρος αυτής.
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στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.



Η επιχείρηση με το πέρας του έργου, διαθέτει ένα ΧΑΡΤΗ όλων των θεμάτων της Ε.Κ.Ε. με τις
υφιστάμενες πολιτικές, δράσεις και τα αποτελέσματα αυτών, που θα της επιτρέψει να επιλέγει,
ανάλογα με τις προτεραιότητές της, τον τομέα που επιθυμεί να αναπτύξει κάθε φορά.



Η χαρτογράφηση της Ε.Κ.Ε. αποτελεί τον προθάλαμο των συνολικών στρατηγικών κατευθύνσεων
Εταιρικής Υπευθυνότητας της επιχείρησης, ενώ το περιεχόμενο και η δομή του συγκεκριμένου
εργαλείου χρησιμεύει στην επιχείρηση στη δημοσιοποίηση των κοινωνικών της και περιβαλλοντικών
της πρωτοβουλιών και δράσεων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον.

Εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης σε
επίπεδο επιχείρησης

Εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης σε
Ομοσπονδία/Σωματείο επαγγελμάτων

- Έλεγχος των εταιρικών αρχών και των αξιών και
προσδιορισμός του βαθμού που εκφράζουν θέματα Ε.Κ.Ε.
- Κατανόηση και καθορισμός των εσωτερικών και
εξωτερικών κινήτρων ή αιτιών που ενθαρρύνουν την
επιχείρηση να εφαρμόσει την Ε.Κ.Ε.
- Διερεύνηση των βασικών θεμάτων Ε.Κ.Ε. που επηρεάζουν
ή μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρηση.
- Καταγραφή υφιστάμενων πρωτοβουλιών που σχετίζονται
με την Ε.Κ.Ε.
- Καθορισμός των βασικών ομάδων των Ενδιαφερόμενων
Μερών που μπορούν να εμπλακούν στο διάλογο με την
επιχείρηση για τα θέματα της Ε.Κ.Ε.
- Μελέτη των υφιστάμενων δομών στις οποίες πρόκειται να
ενσωματωθούν οι διαδικασίες διαχείρισης της Ε.Κ.Ε.
- Ο ορισμός υπεύθυνου καθώς και επιλογή των ατόμων
που θα εμπλακούν στην εφαρμογή της Ε.Κ.Ε.
- Έλεγχος των αρχών και των αξιών της Ομοσπονδίας/του
Σωματείου και προσδιορισμός του βαθμού που
εκφράζουν θέματα Ε.Κ.Ε.
- Κατανόηση και καθορισμός των εσωτερικών και
εξωτερικών κινήτρων ή αιτιών που ενθαρρύνουν τις
επιχειρήσεις μέλη της Ομοσπονδίας/του Σωματείου να
εφαρμόσει την Ε.Κ.Ε. καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων
μερών της
- Διερεύνηση των βασικών θεμάτων Ε.Κ.Ε. που επηρεάζουν
ή μπορεί να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου κλάδου.
- Καταγραφή υφιστάμενων πρωτοβουλιών που σχετίζονται
με την Ε.Κ.Ε. που έχει αναλάβει η Ομοσπονδία ή το
Σωματείο.
- Καθορισμός των βασικών ομάδων των Ενδιαφερόμενων
Μερών της Ομοσπονδίας/ του Σωματείου για τα θέματα
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της Ε.Κ.Ε.
- Μελέτη των υφιστάμενων δομών στις οποίες πρόκειται να
ενσωματωθούν οι διαδικασίες διαχείρισης της Ε.Κ.Ε. σε
επίπεδο Ομοσπονδίας/Σωματείου.
- Ο ορισμός υπεύθυνου για την εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. σε
επίπεδο
Ομοσπονδία/Σωματείου
προκειμένου
να
διευκολύνεται η επικοινωνία με τα μέλη τους στα
συγκεκριμένα θέματα.

Διαδικασία προσδιορισμού και διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
Όπως είναι γνωστό, η δραστηριότητα μιας επιχείρησης, βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, σε ένα πολυποίκιλο
σύνολο σχέσεων με τους εργαζομένους της, τους προμηθευτές της, τους πελάτες της, τους κοινωνικούς
φορείς, τις δημόσιες αρχές κ.λ.π., δηλαδή με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της. Και αυτό συμβαίνει γιατί σε
ένα ασταθές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον η ικανότητα μιας επιχείρησης να επενδύει στις
σχέσεις της με τις βασικές ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών της, της επιτρέπει να καινοτομεί, να
χειρίζεται και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές
απαιτήσεις, οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν στο μέλλον την ανταγωνιστικότητά της.
Ο διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη αποτελεί βασικό στοιχείο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Χωρίς αυτόν, δεν μπορεί να υπάρξει ομοφωνία, άρα και κοινοί στόχοι, για την έννοια της Βιώσιμης
Ανάπτυξης.
Η επιχείρηση ή η Ομοσπονδία/το Σωματείο θα πρέπει λοιπόν να προσδιορίσει τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
της, να συμμετέχει σε ένα συνεχή διάλογο και να οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μαζί
τους. Οι ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μιας επιχείρησης ή μιας Ομοσπονδίας/ενός Σωματείου
είναι εκείνες οι ομάδες ατόμων που επηρεάζουν και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, θετικά ή αρνητικά,
από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ενώ παράγοντες όπως η τοποθεσία, το εύρος, και η φύση
των λειτουργιών της επιχείρησης καθορίζουν συνήθως το χαρακτήρα των ομάδων αυτών.
Ο προσδιορισμός των Ενδιαφερόμενων Μερών απαιτεί την υιοθέτηση μιας επίσημης διαδικασίας
καταγραφής όλων των κοινωνικών ομάδων όπως και ο εντοπισμός των υφιστάμενων σχέσεων της μαζί
τους, βλ. ακόλουθο σχήμα ενδεικτικών ομάδων Ενδιαφερόμενων Μερών μιας επιχείρησης.
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Αντίστοιχα μπορούν να καθορισθούν οι ομάδες για την Ομοσπονδία ή το Σωματείο.
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Επιρροή των
Ενδιαφερόμενων
Μερών στη
λειτουργία της
επιχείρησης

Επιρροή της λειτουργίας της επιχείρησης στις ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών

Σημαντική

Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών
υψηλής προτεραιότητας που
απαιτούν τη δημιουργία καλών
σχέσεων εκ μέρους της
επιχείρησης.

Μέτρια

B

ΜικρήΚαθόλου

Άγνωστη

Άγνωστη

C

Α

Σημαντική

ΜικρήΚαθόλου

Μέτρια

Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών
υψηλού ρίσκου που απαιτούν
έλεγχο και ιδιαίτερη διαχείριση εκ
μέρους της επιχείρησης.

D
Ομάδες Ενδιαφερόμενων
Μερών που μπορεί να
απαιτούν ιδιαίτερη
μεταχείριση προκειμένου να
προστατευτούν τα
ενδιαφέροντά τους.

Ομάδες Ενδιαφερόμενων
Μερών χαμηλής
προτεραιότητας που απαιτούν
περιορισμένο έλεγχο ή
αξιολόγηση εκ μέρους της
επιχείρησης.

Αφού λοιπόν η επιχείρηση ή η Ομοσπονδία/το Σωματείο καθορίσει ποιες ομάδες επηρεάζονται
περισσότερο από τη λειτουργία της και ποιες την επηρεάζουν περισσότερο, θα πρέπει να ακολουθήσει
τα ακόλουθα βήματα:
1. Κατανόηση και καθορισμός των κινήτρων της ανάπτυξης του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.
Μια επιχείρηση ή η ομοσπονδία/σωματείο εφαρμόζει το διάλογο με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της:
- είτε γιατί θέλει να αποκομίσει περισσότερες πληροφορίες για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις
της λειτουργίας της,
- είτε γιατί θέλει να βελτιωθεί στο χειρισμό πιθανών κινδύνων,
- είτε γιατί θέλει να ενεργήσει προληπτικά και να αναπτύξει τις σχέσεις της μαζί τους.
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Η επιχείρηση ή η Ομοσπονδία/το Σωματείο ουσιαστικά θα πρέπει να αποφασίσει πριν τον διάλογο
για το:
- αν ο ρόλος των Ενδιαφερόμενων Μερών της θα είναι συμβουλευτικός ή συμμετοχικός,
- αν είναι ώριμη να αποδεχτεί την πιθανότητα να αλλάξει τα επιχειρηματικά της σχέδια βασιζόμενη
στα αποτελέσματα του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της.
2. Σχεδιασμός διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.
Η επιχείρηση ή η ομοσπονδία/σωματείο προκειμένου να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το διάλογο με
τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει:
- Τους συμμετέχοντες του διάλογου (Βασικά ή λιγότερο βασικά Ενδιαφερόμενα Μέρη).
- Tα θέματα του διαλόγου. Συγκεκριμένη θεματολογία βασισμένη στη συμμετοχή της επιχείρησης ή
της ομοσπονδίας στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε συνδυασμό με
τον προσδιορισμό των αναγκών των Ενδιαφερόμενων Μερών στα θέματα αυτά.
- Την τοποθεσία υλοποίησης του διαλόγου που κατά βάση εξαρτάται από την τεχνική που θα
ακολουθηθεί.
- Τη μεθοδολογία του διαλόγου. Μια ποικιλία τεχνικών μπορεί να εφαρμοστεί στο διάλογο με τις
ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών με κριτήριο την ωριμότητα των σχέσεων κάθε ομάδας με
τον Οργανισμό (τακτικές ή ετήσιες συναντήσεις, ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, διενέργεια
ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών).
- Το χρόνο υλοποίησης του διαλόγου. Ο διάλογος μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας οne-off
διαδικασίας ή να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τόσο την κατανόηση
των αλλαγών στις απόψεις των Ενδιαφερόμενων Μερών, όσο και την ανάπτυξη της αμοιβαίας
εμπιστοσύνης.
3. Αρχίζοντας το διάλογο με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.
Ο σεβασμός και η θέληση της επιχείρησης ή της ομοσπονδίας/του σωματείου να ακούσει τις θέσεις
των Ενδιαφερόμενων Μερών αυξάνει τις ευκαιρίες για αμοιβαία εμπιστοσύνη, ενώ η επιχείρηση,
στο στάδιο αυτό, θα πρέπει να «αυτοδεσμευτεί» στην κατανόηση τόσο του ρόλου της κάθε ομάδας
των Ενδιαφερόμενων Μερών της που προσκαλεί να συμμετάσχει στο διάλογο, όσο και στο βαθμό
που μπορεί να την επηρεάσει.
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4. Διατήρηση του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.
Ο διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να τηρείται σύμφωνα με τη στρατηγική της
επιχείρησης ή της Ομοσπονδίας/του Σωματείου και τη διαδικασία που έχει αποφασισθεί.
5. Αξιοποίηση και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του διαλόγου τόσο στη στρατηγική κατεύθυνση
της επιχείρησης ή της Ομοσπονδίας/του Σωματείου αναφορικά με τα θέματα βιωσιμότητας όσο και
στη διαδικασία της λογοδοσίας και συγκεκριμένα της έκδοσης του Κοινωνικού Απολογισμού ή των
τακτικών εκθέσεων πρωτοβουλιών και επιδόσεων της επιχείρησης.
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SWOT Ανάλυση Ε.Κ.Ε.
Για να απαντήσουμε στο ερώτημα για ποιο λόγο η Ε.Κ.Ε. αποτελεί επιχειρηματική υπόθεση για την
επιχείρηση που θα αποφασίσει να επενδύσει σε αυτή, θα πρέπει να διερευνηθούν μια σειρά από θέματα
όπως η αναγνώριση και ο περιορισμός των επιδράσεων της δραστηριότητάς της, οι εγχώριες και
διεθνείς τάσεις για την Ε.Κ.Ε., η θέση και οι αξίες της επιχείρησης όπως διαχέονται από τη διοικητική
ομάδα ή τον εργοδότη για πιο μικρές επιχειρήσεις, η σύγχρονη στάση μετόχων και επενδυτών ή
χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων,

οι

ανάγκες

και

οι

προσδοκίες

της

τοπικής

κοινωνίας

που

δραστηριοποιείται η επιχείρηση , οι υπόλοιπες ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών της επιχείρησης.
Με τον τρόπο αυτό μπορεί η επιχείρηση να αναλύσει αφ’ ενός το εσωτερικό της περιβάλλον
προσδιορίζοντας τα δυνατά και αδύναμα σημεία της, αφ’ ετέρου να δώσει την αντίστοιχη βαρύτητα και
στο εξωτερικό περιβάλλον της επικεντρώνοντας στις ευκαιρίες που προκύπτουν αλλά και τις απειλές,
τους κινδύνους που παρουσιάζονται με ή χωρίς την Ε.Κ.Ε. Να προχωρήσει, δηλαδή, σε μια SWOT
Analysis για την Ε.Κ.Ε., προκειμένου να καθορίσει τη στρατηγική για την ανάπτυξή της.

Αδύνατα σημεία:

Δυνατά σημεία:
• Δέσμευση του Εργοδότη στην Ε.Κ.Ε.
• Καθορισμός ατόμου που ασχολείται με την
Ε.Κ.Ε.
• Κώδικας
Δεοντολογίας
και
Αξιών
της
επιχείρησης που περιλαμβάνει την Ε.Κ.Ε.
• Ετήσια αναφορά Κοινωνικής Υπευθυνότητας
της επιχείρησης

• Έλλειψη στρατηγικής Ε.Κ.Ε.
• Έλλειψη
κουλτούρας
της
E.K.E.
στην
επιχείρηση
• Έλλειψη συντονισμένου διαλόγου με τα
Ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης
• Μη ύπαρξη διαχρονικών στόχων Ε.Κ.Ε.

SWOT
Analysis Ε.Κ.Ε.

Ευκαιρίες:

• Καλύτερη διαχείριση των Περιβαλλοντικών &
Κοινωνικών καθώς και των κινδύνων διαχείρισης
της επιχείρησης
• Μείωση λειτουργικού κόστους
• Αμφίδρομη δέσμευση με ενδιαφερόμενα μέρη
• Πρόσβαση σε νέες πηγές κεφαλαίων και
χρηματοδότησης
• Ανάδειξη της επιχείρησης, ως πρότυπο στον
κλάδο του, ανταποκρινόμενος στις νέες τάσεις
τόσο για τα θέματα του περιβάλλοντος, της
διαφάνειας όσο και για τις προσδοκίες των
πολιτών καταναλωτών.
• Περαιτέρω ενίσχυση της φήμης και της
ανταγωνιστικότητάς της στην εγχώρια αγορά

Απειλές:

• Έλλειψη επίσημης διαδικασίας ενσωμάτωσης των
αποτελεσμάτων
της
διαβούλευσης
με
τα
Ενδιαφερόμενα μέρη στη δραστηριότητα της
επιχείρησης
• Απουσία
βασικών
Ομάδων
Ενδιαφερόμενων
μερών από τη διαδικασία διαβούλευσης όπως π.χ.
οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι
• Oι
περιβαλλοντικές
επιπτώσεις
της
δραστηριότητας της επιχείρησης

Απρίλιος 2015
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Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση πετυχαίνει:


Να εντοπίσει τις αδυναμίες της και τα πιθανά ζητήματα που μπορεί να αποτελούν απειλές για τη
βιωσιμότητά της και τη φήμη της.



Ανάλογα με τη δραστηριοποίηση της επιχείρησης και τη σημαντικότητα που δίνει στα
ενδιαφερόμενα μέρη της μπορεί να δώσει μια προτεραιότητα στα θέματα που θα εντοπίσει και θέσει
τους στόχους της.



Να δώσει το στίγμα της, να διαμορφώσει τις πολιτικές και τις δράσεις της στους τομείς της Ε.Κ.Ε.
που θα δραστηριοποιηθεί και κατά συνέπεια να την ενσωματώσει στην επιχειρηματική της
δραστηριότητα.

Με τη συγκεκριμένη ανάλυση, η επιχείρηση καταφέρνει να κατανοήσει καλύτερα την αγορά, την
επιχειρηματική κοινότητα και τους πελάτες της, να δεσμευθεί και να δεσμεύσει τους εργαζόμενους της
στις επιλογές της αναφορικά με την Ε.Κ.Ε. ενσωματώνοντάς την στις επιχειρηματικές της στρατηγικές.
Αντίστοιχη είναι η διαδικασία ανάλυσης για την Ομοσπονδία ή το Σωματείο επαγγελμάτων αφού με
αυτό τον τρόπο του επιτρέπει να έχει επίγνωση των θεμάτων και να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα
διευκολύνουν τα μέλη τους στην ανάπτυξη της εταιρικής τους υπευθυνότητας. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα μπορεί να είναι η έκδοση ενός κώδικα ηθικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας του κλάδου
που θα θίγει βασικά θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όπως καταγράφονται στην πρώτη
ενότητα του παρόντος υλικού.
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Δυνατά σημεία:

Αδύνατα σημεία:

• Δέσμευση των μελών του κλάδου στην Ε.Κ.Ε.
• Καθορισμός ατόμου που ασχολείται με την
Ε.Κ.Ε.
• Κώδικας
Δεοντολογίας
και
Αξιών
της
Ομοσπονδίας που περιλαμβάνει την Ε.Κ.Ε.
• Ετήσια
αναφορά
πρωτοβουλιών
και
επιδόσεων των μελών της Ομοσπονδία ή του
Σωματείου

Ευκαιρίες:

• Έλλειψη στρατηγικής Ε.Κ.Ε. σε επίπεδο
Ομοσπονδίας ή Σωματείου
• Έλλειψη κουλτούρας και προώθησης της
E.K.E. στα μέλη τους
• Έλλειψη συντονισμένου διαλόγου με τα
Ενδιαφερόμενα μέρη
• Μη ύπαρξη διαχρονικών στόχων Ε.Κ.Ε.
• Έλλειψη εκπαίδευσης των μελών σε θέματα
Ε.Κ.Ε.

SWOT
Analysis Ε.Κ.Ε. σε επίπεδο
Ομοσπονδίας ή Σωματείου

• Καλύτερη διαχείριση των Περιβαλλοντικών
& Κοινωνικών καθώς και των κινδύνων
διαχείρισης των μελών - επιχειρήσεων
Μείωση λειτουργικού κόστους των μελών
του
• Αμφίδρομη δέσμευση με ενδιαφερόμενα
μέρη της Ομοσπονδίας ή του Σωματείου
• Πρόσβαση σε νέες πηγές κεφαλαίων και
χρηματοδότησης της Ομοσπονδίας ή του
Σωματείου
• Ανάδειξη
κλάδου
ως
πρότυπο,
ανταποκρινόμενος στις νέες τάσεις τόσο για
τα
θέματα
του
περιβάλλοντος,
της
διαφάνειας όσο και για τις προσδοκίες των
πολιτών καταναλωτών.

Απειλές:

• Έλλειψη επίσημης διαδικασίας ενσωμάτωσης
των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης τα
Ενδιαφερόμενα μέρη στη δραστηριότητα της
Ομοσπονδίας ή του Σωματείου
• Oι
περιβαλλοντικές
επιπτώσεις
της
Ομοσπονδίας ή του Σωματείου και των
επιχειρήσεων μελών τους

Απρίλιος 2015

Εθελοντισμός στον Εργασιακό χώρο
O Εταιρικός εθελοντισμός αφορά μια συστηματική πρωτοβουλία της επιχείρησης και περικλείει
εθελοντικές δράσεις που υλοποιούνται από

τους εργαζόμενους της επιχείρησης, στο πλαίσιο του

εργασιακού χρόνου, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και την ανάδειξη των
ιδιαίτερων ικανοτήτων του ίδιου του εθελοντή.
Η ανάπτυξη του εταιρικού εθελοντισμού αποτελεί μια δημόσια έκφραση της επιχείρησης ότι δεν
λειτουργεί απομονωμένα από το κοινωνικό σύνολο ούτε ενδιαφέρεται μόνο για θέματα που της
αποφέρουν κέρδος αντιθέτως αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ενθαρρύνει το ανθρώπινο δυναμικό της
όπως και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη της να έχουν μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην κοινωνία.
Η ανάπτυξη του εταιρικού εθελοντισμού είναι ένας ουσιαστικός πυλώνας στην πρόοδο και εξέλιξη της
στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υιοθετεί η επιχείρηση και αυτό γιατί επιφέρει πολλαπλά
οφέλη για την επιχείρηση, για την τοπική κοινωνία, για τους ίδιους τους εργαζομένους.
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Οι Εργαζόμενοι
κερδίζουν

Η Επιχείρηση
κερδίζει

Εθελοντισμός
στον εργασιακό χώρο

Η Κοινωνία
κερδίζει

Η Πολιτεία
κερδίζει

Η Επιχείρηση κερδίζει


Επιδεικνύει κοινωνική υπευθυνότητα τηρώντας τις δεσμεύσεις της απέναντι στην κοινωνία.



Ενδυναμώνει την εικόνα της στην αγορά και την ευρύτερη κοινωνία με κοινωνικά αποδεκτά
χαρακτηριστικά.



Ενισχύει την προληπτική της πολιτική κυρίως σε περιόδους κρίσεων.



Αναπτύσσεται η εταιρική κουλτούρα για την αντιμετώπιση και ανάληψη δραστηριοτήτων σε θέματα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Οι Εργαζόμενοι κερδίζουν


Ενισχύεται η εμπιστοσύνη και η εκτίμηση τους προς την επιχείρηση που εργάζονται.



Έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνικές management, να αναπτύξουν τις
ικανότητές τους μέσα από την ομαδική εργασία,



Έχουν τη δυνατότητα να ενδυναμώσουν ή να ανανεώνουν τις σχέσεις με τους συναδέλφους τους
και να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους.



Έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας και λειτουργώντας
ως ευαισθητοποιημένοι πολίτες να εμπλουτίσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.
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Η Κοινωνία κερδίζει


Οι κοινωνικοί φορείς που ασχολούνται με την επίλυση βασικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών
ζητημάτων αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία, αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία μέσω της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, για να πετύχουν το στόχο τους.



Η συνειδητή εμπλοκή των επιχειρήσεων στα προβλήματα της κοινωνίας και η ταυτόχρονη ανάδειξη
του ρόλου των κοινωνικών φορέων, στο ζήτημα αυτό, ενισχύουν το θεσμικό πλουραλισμό και την
ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων.



Διαθέτει αποτελεσματική βοήθεια εκεί που χρειάζεται με στόχο το κοινό όφελος και την ανάπτυξη.



Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας δικτύων αλληλεγγύης με την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και
συμμετοχών.

Η Πολιτεία κερδίζει


Η ιδιωτική πρωτοβουλία, μέσω του εθελοντισμού στον εργασιακό χώρο, μπορεί να λειτουργήσει ως
βασική συμπληρωματική πηγή υπηρεσιών στις περιορισμένες δυνατότητες του κράτους στην
επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Για το σχεδιασμό και την προώθηση ενός σχεδίου – προγράμματος εθελοντικών δράσεων της
επιχείρησης το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας που λειτουργεί η επιχείρηση
για την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη συνδυαστικά τα ακόλουθα:
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Βασικά στοιχεία ανάπτυξης
Εταιρικού Εθελοντισμού
Σχεδιασμός
Εταιρικού Εθελοντικού
Πλαισίου
Προτεραιότητες
της επιχείρησης

Ενδιαφέροντα Εργαζομένων
&
άλλων ενδιαφερόμενων μερών

Ανάγκες της
Κοινωνίας

1. Να καθορίσει η επιχείρηση τις προτεραιότητές της λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον τρόπο εμπλοκής
και συμμετοχής των εργαζομένων της όσο και τους στόχους που επιθυμεί να υποστηριχθεί μέσα
από το εταιρικό εθελοντικό της πρόγραμμα. Στην προσπάθεια αυτή, μπορεί να συνεργαστεί με
επιχειρήσεις του κλάδου δραστηριοποίησής της ή με άλλες επιχειρήσεις που έχουν ήδη εφαρμόσει
τέτοια προγράμματα.
2. Να αναγνωρίσει τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των εργαζομένων της όπως και άλλων ομάδων
ενδιαφερόμενων μερών της που επιθυμεί να συμμετέχουν στις εθελοντικές της πρωτοβουλίες. Με
τον τρόπο αυτό η επιχείρηση επιτυγχάνει να δημιουργήσει πρωτοβουλίες που οι εργαζόμενοι όσο
και οι άλλες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών θα κατανοήσουν την αξία τους όπως και τα οφέλη της
κάθε δράσης που θα προταθούν επιτυγχάνοντας τη δέσμευσή τους και τη μεγαλύτερη συμμετοχή
τους στις συγκεκριμένες δράσεις.
3. Να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, να έρθει η επιχείρηση σε
επαφή με κοινωνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινωνία που λειτουργεί η
επιχείρηση προκειμένου να εντοπίσει περιοχές ή ομάδες πληθυσμού που έχουν περισσότερη
ανάγκη. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να παρουσιάσει το business case κάθε δράσης
προκειμένου οι πρωτοβουλίες της να απαντούν στις προσδοκίες της ίδιας της κοινωνίας.
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Αντίστοιχες

πρωτοβουλίες

δύναται

να

αναπτυχθούν

από

τις

Ομοσπονδίες

ή

τα

Σωματεία

αναλαμβάνοντας ένα συντονιστικό ρόλο για την ανάδειξη των πρωτοβουλιών του κλάδου όπως επίσης
και να προχωρήσουν στην επιβράβευση των μελών τους - επιχειρήσεων που συμμετείχαν.
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Συνεργασία
κοινωνία

με

Κοινωνικούς

Φορείς,

συμμετοχή

στην

τοπική

Οι επιχειρήσεις συχνά αναπτύσσουν σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες αναπτύσσονται και
δραστηριοποιούνται και αυτό γιατί αποτελούν τις περιοχές οι οποίες επηρεάζονται από τις επιπτώσεις
λειτουργίας τους. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις τοπικές κοινωνίες ταυτίζεται με την ανάπτυξη
των τελευταίων και με τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της επιχείρησης και της τοπικής κοινωνίας αποτελεί την αναγνώριση και
την παραδοχή εκ μέρους της επιχείρησης ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και συνεπώς έχει κοινά
συμφέροντα με αυτή. Στη σχέση αυτή η επιχείρηση αναδεικνύει την υπευθυνότητά της ως εταιρικός
πολίτης.
Η κοινωνία συχνά εκπροσωπείται από θεσμικούς (τοπικές αρχές, επιμελητήρια, εκπαιδευτική κοινότητα,
εκκλησία) και μη φορείς όπως σύλλογοι, σωματεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως και άτυπες
κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι συνιστούν ένα σημαντικό παράγοντα δράσης σε ευαίσθητους τομείς, όπως
η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, η προστασία της παιδική ηλικίας και άλλα σημαντικά ζητήματα της κοινωνίας, της
οικονομίας αλλά και της πολιτικής. Οι κοινωνικοί φορείς έχουν στη διάθεσή τους την επιστημονική
γνώση και αντίληψη στα θέματα που δραστηριοποιούνται ενώ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
αναγνώριση και στον προσδιορισμό των κοινωνικών προβλημάτων και απειλών.

Στην κατεύθυνση,

αυτή, η συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις για τη διαμόρφωση προγραμμάτων ή και την ανάληψη
πρωτοβουλιών για την επίλυση κοινωνικών ή περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι ιδιαίτερα πολύτιμη
τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις αφού οι συνέργειες αυτές τους δίνουν την ευκαιρία να αναδείξουν τη
συμβολή τους και να βελτιώσουν την εικόνα/φήμη τους, όσο και για τους ίδιους τους φορείς, αφού με
τον τρόπο αυτό, βρίσκουν τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν
το έργο και τη δράση τους.
Με κύριο στόχο την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, τα βασικά στάδια συνεργασίας είναι:


Διατήρηση της ταυτότητας των εμπλεκομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας. Οι κοινωνικοί
φορείς θα πρέπει να μην επηρεάζονται από τον επιχειρηματικό εταίρο, και με τον ίδιο τρόπο η
επιχείρηση δεν θα πρέπει να ταυτισθεί με το ρόλο του κοινωνικού φορέα.



Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας ώστε να αντιμετωπίσει με
ρεαλισμό τις ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια συνεργασία στο εσωτερικό της
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περιβάλλον, στον επιχειρηματικό τομέα που δραστηριοποιείται, καθώς και στην τοπική κοινωνία που
λειτουργεί.


Μια τέτοια συνεργασία θα πρέπει να δομείται στη λογική του αποτελέσματος, δηλαδή της ύπαρξης
όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που θα οδηγήσουν συνολικά σε πραγματικά κοινωνικά οφέλη.
Ενώ, τόσο τα δικαιώματα, όσο και οι υποχρεώσεις και για τα δύο μέρη της συνεργασίας θα πρέπει
να είναι αμοιβαία κατανοητά.



Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα κανάλια επικοινωνίας με τις ομάδες των Ενδιαφερόμενων
Μερών και από τα δύο μέρη, ώστε να γίνουν θετικοί πολλαπλασιαστές τόσο της δραστηριότητας,
όσο και του αποτελέσματος της συγκεκριμένης συνεργασίας.



Είναι θεμιτό να υπάρχει συναίνεση για αμοιβαία προσπάθεια, ώστε να μπορούν να ξεπεραστούν
ενδεχόμενες διαφωνίες με έναν δημιουργικό και υπεύθυνο τρόπο. Επίσης, στο επίπεδο του
σχεδιασμού της συνεργασίας, είναι σωστό να αποσαφηνιστούν οι λόγοι που μπορεί να την
καταστήσουν αδύνατη και να συμφωνηθεί η διαδικασία της λήξης της μέσω μιας έγγραφης
συμφωνίας.



Και τα δύο μέρη θα πρέπει να μεταχειρίζονται το ένα το άλλο ως ίσο προς ίσο και με τον ίδιο τρόπο
να αναγνωρίζονται σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.



Και τα δύο μέρη θα πρέπει να καταστήσουν σαφές, το ένα στο άλλο, τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβάνονται την επιτυχία, ώστε το αποτέλεσμα να είναι κοινά αποδεκτό, ενώ η δημιουργία
κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου της συνεργασίας θα πρέπει να συμφωνηθεί από την αρχή.



Τα άτομα που συμμετέχουν, και από τις δύο πλευρές, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα λήψης
κρίσιμων αποφάσεων σε καθημερινή βάση, τόσο για την πορεία της συνεργασίας, όσο και για το
σκοπό που εξυπηρετούν.



Είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση των αναγκών και των κινήτρων που οδήγησαν και
τα δύο μέρη στην απόφαση να συνεργαστούν με αποτέλεσμα την καλλιέργεια ενός αμοιβαίου
κλίματος εμπιστοσύνης.



Είναι επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο, να υπάρχει συνάφεια μεταξύ του αντικειμένου της
επιχείρησης και του σκοπού που εξυπηρετεί ο κοινωνικός φορέας.
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Τρόποι δημοσιοποίησης της Ε.Κ.Ε.
H επικοινωνία και η δημοσιοποίηση σχετικά με τη στρατηγική, τους στόχους και τις δραστηριότητες
Ε.Κ.Ε. που εφαρμόζει μια επιχείρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική αν ληφθεί υπόψη ότι με τον τρόπο αυτό
η εκάστοτε επιχείρηση επιχειρεί μια δημόσια δέσμευση όσον αφορά στην κοινωνική της ευθύνη, ενώ
παράλληλα η πληροφόρηση που παρέχει:
α) επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών, όπως και την
συμπεριφορά των εργαζομένων που ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την κοινωνική
υπευθυνότητα των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται (δημιουργώντας συναισθήματα υπερηφάνειας,
πιστότητας αλλά και αύξηση παραγωγικότητας)
β) επηρεάζει τα επενδυτικά κεφάλαια ή τις χρηματοπιστωτικές δυνατότητες αφού οι επιχειρήσεις
αξιολογούνται όχι μόνο με βάση τα οικονομικά αλλά και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.
Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η επικοινωνία της επιχείρησης σε θέματα Ε.Κ.Ε. και να μην
αναιρεθεί ο χαρακτήρας που τη διέπει θα πρέπει η επικοινωνία να είναι σχεδιασμένη με τρόπο
ουσιαστικό, ειλικρινή και να εμπνέει τις εταιρικές αξίες καθώς και τη διαφάνεια στις διαδικασίες που
ακολουθεί η επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να βασίζει την επιτυχία της σε συγκυριακά
δεδομένα, αλλά στη διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής από ανθρώπους με ειδική προς αυτό θέση
στη διοικητική οργάνωση. Επομένως, τόσο οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει όσο και η δημοσιότητά
τους θα πρέπει να είναι ενταγμένες στο στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο και να είναι εναρμονισμένες
με τη φιλοσοφία και ιδιαιτερότητά της επιχείρησης, προκειμένου να ενισχύσουν στρατηγικά την εικόνα
της και τη φήμη της.
Ενδεικτικοί τρόποι δημοσιοποίησης αποτελούν:


Κώδικας Δεοντολογίας: Περιλαμβάνει τους εσωτερικούς και οικοθελείς κανόνες / αρχές και αξίες μιας
επιχείρησης που στόχο έχουν να καθορίσουν τις σχέσεις με όσους επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα
από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.



Ο ετήσιος κοινωνικός Απολογισμός: εταιρική έκδοση μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις υιοθετούν μια
ολιστική άποψη αναφοράς των πράξεων τους απέναντι στα Ενδιαφερόμενα Μέρη τους. Συνήθως
εκδίδεται σε οικειοθελή βάση, ενώ για τη σύνταξή τους οι επιχειρήσεις συμβουλεύονται διάφορα
μοντέλα, οδηγίες και μεθόδους αναφοράς.
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Θεματικοί

Απολογισμοί-αναφορές-εκθέσεις:

καλύπτουν

ειδικές

ανάγκες

πληροφόρησης

συγκεκριμένων ομάδων. Στους θεματικούς απολογισμούς συνήθως καταγράφονται οι αποδόσεις της
επιχείρησης σε συγκεκριμένα θέματα όπως το περιβάλλον, η υγιεινή και η ασφάλεια, τα ανθρώπινα
δικαιώματα.


Πληροφόρηση μέσω διαδικτύου: Η εταιρική ιστοσελίδα αποτελεί το κύριο εργαλείο για τις
επιχειρήσεις όπου συνήθως υπάρχει μια ειδική ενότητα αφιερωμένη στην Εταιρική Υπευθυνότητα
της επιχείρησης ανά ομάδα στόχο και τομέα δράσης.



Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη: Αφορά το ανοικτό διάλογο της επιχείρησης με τα
ενδιαφερόμενα μέρη της προκειμένου να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης, να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες τους και να προβλέψει/διαχειριστεί πιθανές αντιθέσεις.



Εσωτερική επικοινωνία: Συνήθως περιλαμβάνει εσωτερικές εκδόσεις, τακτικές συναντήσεις
ενημέρωσης, όπως και χρήση intranet για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των εργαζομένων και
των συνεργατών σε θέματα Ε.Κ.Ε.



Ετικέτες προϊόντων: Αναφορά της δέσμευσης της επιχείρησης στις ετικέτες και στη συσκευασία των
προϊόντων. Οι ετικέτες πληροφορούν τους πελάτες και στους καταναλωτές δημιουργώντας
παράλληλα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συνήθως οι αναφορές είναι σχετικές με τα προϊόντα
αν είναι οικολογικά (βιοδιασπώμενα, κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά, οργανικά, ή αν
είναι κατασκευασμένα στο εξωτερικό με εργασία θεμιτού εμπορίου, κλπ), ή αν μέρος των κερδών
δίνονται για την υποστήριξη πρωτοβουλιών της κοινότητας, κοινωφελών σκοπών ή για την
υποστήριξη του έργου μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.



Διακρίσεις και Βραβεία: Αφορά διακρίσεις που λαμβάνει η επιχείρηση για τα επιτεύγματά της σε
συγκεκριμένους τομείς όπως και βραβεία που απονέμει η ίδια για συνεργασίες επίτευξης ενός
κοινωνικού σκοπού. Συνήθως οι εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν θεματικές εκστρατείες, ημερίδες.



Ενέργειες κοινωνικού marketing: Προωθητικές ενέργειες που συνδυάζουν τους επιχειρηματικούς
στόχους με την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού. Τέτοιες πρωτοβουλίες χρησιμοποιούνται από τις
επιχειρήσεις ως επικοινωνιακά εργαλεία για ανάδειξη της δέσμευσή τους και της επένδυσής τους σε
κοινωνικούς ή και περιβαλλοντικούς σκοπούς.
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ΛΙΣΤΑ ΑΥΤΟΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Με τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης λίστας αυτοδιάγνωσης οι επιχειρήσεις μπορούν να
αναθεωρήσουν και να εκτιμήσουν την υφιστάμενη επίδοσή τους στα θέματα Ε.Κ.Ε. όπως
επίσης και να οργανώσουν τις μελλοντικές τους κινήσεις στο πεδίο της στρατηγικής τους
ανάπτυξης.
Όλες οι ερωτήσεις, και η αναφορά των σταδίων αυτοαξιολόγησης που έχουν συμπεριληφθεί
ενότητες της συγκεκριμένης λίστας έχουν επιλεχθεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών
και μελετών για την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις επιχειρήσεις.
1Ο BHMA: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
Ε.Κ.Ε. ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ
ΘΕΜΑ 1. Στρατηγική υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
Υπάρχει συγκεκριμένος /οι λόγοι εφαρμογής Ε.Κ.Ε. στην επιχείρηση; Αν ΝΑΙ, αναφέρετε

τους λόγους:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υπάρχει δέσμευση της επιχείρησης στην Ε.Κ.Ε. (δέσμευση του επιχειρηματία);
Η έννοια τη Ε.Κ.Ε. είναι ενσωματωμένη στο όραμα και την αποστολή της
επιχείρησης;
Υπάρχει Κώδικας Αρχών και Αξιών της επιχείρησης που αναφέρεται στην Ε.Κ.Ε.;
Η επιχείρησή διαθέτει συνολική στρατηγική ή πλάνο στρατηγικών κατευθύνσεων
Ε.Κ.Ε.;
Η επιχείρηση διαθέτει στόχους Ε.Κ.Ε.;
Οι στόχοι Ε.Κ.Ε. είναι ενσωματωμένοι στην επιχειρηματική στρατηγική της
επιχείρησης;
Η επιχείρησή σας επικοινωνεί σε τακτικά διαστήματα με τις ακόλουθες ομάδες
των Ενδιαφερόμενων μερών της;
Εργαζόμενους
Πελάτες
Προμηθευτές
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
ΜΜΕ
Τοπική κοινότητα

ΘΕΜΑ 2. Περιβαλλοντική προστασία
Η επιχείρηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες ή έχει εφαρμόσει συστήματα, όπως αυτά που
αναφέρονται παρακάτω, για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης σε όλες της τις
λειτουργίες;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Η επιχείρηση έχει προχωρήσει στην αναγνώριση των επιπτώσεων της λειτουργίας
της στο περιβάλλον;
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Αν ΝΑΙ, σύντομη αναφορά επιπτώσεων:

Εφαρμόζει σύστημα μείωσης κατανάλωσης νερού;
Εφαρμόζει σύστημα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας;
Εφαρμόζει σύστημα μείωσης αποβλήτων;
Εφαρμόζει σύστημα προώθησης της ανακύκλωσης των αποβλήτων;
Έχει αναλάβει πρωτοβουλία μέτρησης εκπομπών CO2;
Η επιχείρηση χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά στην παραγωγή των προϊόντων
της;
Η επιχείρηση διαθέτει πλάνο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των εργαζομένων της;

ΘΕΜΑ 3. Ανθρώπινο Δυναμικό
Η επιχείρηση έχει λάβει υπόψη της τις παρακάτω μεταβλητές για τη διατήρηση ενός ορθού
συστήματος διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της;
Εξασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από κάθε μορφή διάκρισης;
Εξασφαλίζει ίσες αμοιβές για την ίδια εργασία σε όλους τους εργαζόμενους;
Προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης;
Προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης και επαγγελματικής προόδου;
Προωθεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής;
Εξασφαλίζει την εξάλειψη παραγόντων που ενθαρρύνουν την παιδική ή
καταναγκαστική εργασία;
Προωθεί την επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας;

ΘΕΜΑ 4. Αγορά
Η επιχείρηση έχει εφαρμόσει κάποιες από τις παρακάτω δίκαιες πρακτικές που αφορούν στα
προϊόντα και τη θέση της στην Αγορά;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές επικοινωνίας των προϊόντων και των υπηρεσιών
της ;
Εξασφαλίζει την προώθηση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και των
υπηρεσιών;
Προωθεί την υπεύθυνη βιώσιμη κατανάλωση στους πολίτες-καταναλωτές;
Εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της;
Ενημερώνει
τους καταναλωτές
για τις οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λειτουργιών της;
Προωθεί την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους προμηθευτές και
συνεργάτες της;

ΘΕΜΑ 5. Κοινωνία
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η επιχείρηση έχει προχωρήσει στην αναγνώριση των επιπτώσεων της λειτουργίας
της στην τοπική κοινωνία που λειτουργεί;
Αν ΝΑΙ, σύντομη αναφορά επιπτώσεων:

Εξετάζει

τους

στόχους

βιωσιμότητας

προκειμένου

να

διαπιστώσει

πως
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πρωτοβουλίες ενίσχυσης της τοπικής κοινότητας μπορούν να συμβάλουν στην
επίτευξη αυτών των στόχων;
Έχει ενισχύσει οικονομικά αναπτυξιακά/ο έργα/ο στην τοπική κοινότητα;
Είναι αρωγός σε θέματα που βοηθούν στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής
της τοπικής κοινότητας όπως π.χ. η εκπαίδευση, οι τέχνες και ο πολιτισμός;
Στοχεύει σε χορηγίες κοινωνικών ή περιβαλλοντικών προγραμμάτων;
Προσλαμβάνει εργαζόμενους από την τοπική κοινότητα;
Προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης σε πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της
τοπικής κοινότητας;
Συνεργάζεται με ΜΚΟ για την υποστήριξη του έργου τους είτε μέσω χρημάτων
είτε μέσω του εθελοντισμού των εργαζομένων της;
Προωθεί συστηματικά την έννοια του εταιρικού εθελοντισμού μέσω
συγκεκριμένων πρωτοβουλιών όπως π.χ. αιμοδοσία, δεντροφύτευση, καθαρισμός
ακτών ή βοήθεια σε άπορες οικογένειες;
Εξετάζει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που υποστηρίζει ή των
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει προς όφελος της τοπικής κοινότητας;

ΘΕΜΑ 6. Επικοινωνία Ε.Κ.Ε.
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η επιχείρηση έχει προγραμματίσει την επικοινωνία της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης;
Η επιχείρηση επικοινωνεί τις δράσεις ΕΚΕ που υλοποιεί μέσω:
Ετήσιας έκθεσης αναφοράς πρωτοβουλιών και επιδόσεων σε θέματα Ε.Κ.Ε.;
Της εταιρικής Ιστοσελίδας;
Άλλης επικοινωνιακής πολιτικής;
Τι συγκεκριμένα;
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στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

2Ο BHMA: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1:

ΘΕΜΑ 2:

ΘΕΜΑ 3:

3Ο BHMA: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3:

4Ο BHMA: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1:

ΣΤΟΧΟΣ 2:
ΣΤΟΧΟΣ 3:
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Στάδια Εφαρμογής Κοινωνικής Ευθύνης
στις Επιχειρήσεις

Στάδιο υποστήριξης της Βιώσιμης
Ανάπτυξης.

Στάδιο συστηματικής εφαρμογής πολιτικών
και δράσεων.

Στάδιο δημιουργίας υποδομών και
σχεδιασμού διαδικασιών.

Κλίμακα
Επίδοσης
50
48
46
44
42
40
38
36
34
33
32
30
28
26
24
22
20
18
17
16
14
12
10
8
6
4
2

Αθροίζοντας τις θετικές σας απαντήσεις (που αφορούν στις ενότητες της Στρατηγικής, του
Περιβάλλοντος, των Εργαζομένων, της Κοινωνίας, της Αγοράς και της Επικοινωνίας με άριστα 50/50)
μπορείτε να κατατάξετε την επιχείρησή σας σε ένα από τα ακόλουθα γενικά στάδια της εφαρμογής
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΛΙΣΤΑ
ΑΥΤΟΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ/ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΤΗΣ

Ε.Κ.Ε.

ΓΙΑ

ΤΙΣ

Με τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης λίστας αυτοδιάγνωσης οι Ομοσπονδίες/τα Σωματεία
μπορούν να αναθεωρήσουν και να εκτιμήσουν την υφιστάμενη επίδοσή τους στα θέματα
Ε.Κ.Ε. όπως επίσης και να οργανώσουν τις μελλοντικές τους κινήσεις στο πεδίο της
στρατηγικής τους ανάπτυξης.
1Ο BHMA: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ή ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Ε. ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ
ΘΕΜΑ 1. Στρατηγική υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
Υπάρχει συγκεκριμένος /οι λόγοι εφαρμογής Ε.Κ.Ε. στην Ομοσπονδία ή το Σωματείο; Αν ΝΑΙ,

αναφέρετε τους λόγους:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υπάρχει επίσημη έγκριση της διοίκησης για τη δέσμευση της Ομοσπονδίας / του
Σωματείου στην Κοινωνική Ευθύνη;
Η Ομοσπονδία / το Σωματείο διαθέτει επίσημο πρόγραμμα πρωτοβουλιών (με
ενέργειες και στόχους) Κοινωνικής Ευθύνης;
Οι στόχοι Ε.Κ.Ε. είναι ενσωματωμένοι στην στρατηγική της Ομοσπονδίας / του
Σωματείου;
Υπάρχει στην Ομοσπονδία / στο Σωματείο υπεύθυνο άτομο ή τμήμα για τη
διαχείριση της Κοινωνικής του Ευθύνης;
Η Ομοσπονδία / το Σωματείο έχει ενσωματώσει στη λειτουργία του κάποιο
διεθνές πρότυπο ή έναν συνδυασμό διεθνών προτύπων (όπως π.χ. το Global
Compact, το ISO 26000, GRI, το EMAS κ.α.) για την καλύτερη και περισσότερο
αποτελεσματική διαχείριση της Κοινωνικής του Ευθύνης;

ΘΕΜΑ 2. Περιβαλλοντική προστασία
Η Ομοσπονδία / το Σωματείο:
Εφαρμόζει σύστημα (με συγκεκριμένους στόχους και ενέργειες) μείωσης
κατανάλωσης νερού;
Εφαρμόζει σύστημα (με συγκεκριμένους στόχους και ενέργειες) μείωσης
κατανάλωσης ενέργειας;
Εφαρμόζει σύστημα (με συγκεκριμένους στόχους και ενέργειες) μείωσης
αποβλήτων;
Προωθεί τη συστηματική ανακύκλωση των αποβλήτων του;
Έχει αναλάβει πρωτοβουλία μέτρησης εκπομπών CO2;
Διαθέτει επίσημη διαδικασία ενημέρωσης προς τους εργαζομένους του για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του;
Διαθέτει επίσημο πλάνο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των εργαζομένων του;
Διαθέτει πρακτικές προώθησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των
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IME ΓΣΕΒΕΕ
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στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

μελών του;

ΘΕΜΑ 3. Ανθρώπινο Δυναμικό
Η Ομοσπονδία / το Σωματείο:
Διαθέτει σύστημα διαδικασιών που να εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων;
Διαθέτει επίσημες διαδικασίες που εξασφαλίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον
απαλλαγμένο από κάθε μορφή διάκρισης;
Διαθέτει και εφαρμόζει πολιτική προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;
Προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης;
Προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης και επαγγελματικής προόδου στους εργαζόμενους ;
Προωθεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής;
Εξασφαλίζει την εξάλειψη παραγόντων που ενθαρρύνουν την παιδική ή
καταναγκαστική εργασία;
Προωθεί διαδικασίες αμφίδρομης επικοινωνίας
μεταξύ εργαζομένων και
διοίκησης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 4. Αγορά
Η Ομοσπονδία / το Σωματείο:
Εφαρμόζει περιβαλλοντικά κριτήρια για την επιλογή των προμηθευτών του;
Εφαρμόζει κοινωνικά κριτήρια για την επιλογή των προμηθευτών του; (π.χ.
προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Λαμβάνει υπόψη του τις υπεύθυνες πρακτικές marketing στην επικοινωνία των
υπηρεσιών αλλά και στη συνεργασία με τις διαφημιστικές εταιρείες συνεργάτες;
Ενημερώνει τους πολίτες γύρω από τα θέματα της βιώσιμης κατανάλωσης στο
βαθμό που τον αφορά;
Προωθεί την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα μέλη-επιχειρήσεις,
στους προμηθευτές και συνεργάτες ;

ΘΕΜΑ 5. Κοινωνία
Η Ομοσπονδία / το Σωματείο:
Εφαρμόζει συστηματικά το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη της και ειδικά με
την τοπική αυτοδιοίκηση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (στο μέτρο που είναι
εφικτό);
Διαθέτει επίσημο πλάνο ενεργειών ώστε να είναι αρωγός σε θέματα που βοηθούν
στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής όπως π.χ. η εκπαίδευση, οι τέχνες και ο
πολιτισμός;
Διαθέτει
επίσημο
πλάνο
χορηγιών
κοινωνικών
ή
περιβαλλοντικών
προγραμμάτων;
Συνεργάζεται με ΜΚΟ για την υποστήριξη του έργου τους μέσω του
εθελοντισμού των εργαζομένων του αλλά και των μελών-επιχειρήσεων;
Εξετάζει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που υποστηρίζει ή των
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει προς όφελος της κοινωνίας;
Διαθέτει επίσημο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών Διαφθοράς
στο εσωτερικό του περιβάλλον, όπως και στα μέλη - επιχειρήσεις αλλά και στις
συναλλαγές με άλλους εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες;

ΘΕΜΑ 6. Επικοινωνία Ε.Κ.Ε.
Η Ομοσπονδία / το Σωματείο επικοινωνεί τις δράσεις Ε.Κ.Ε. που υλοποιεί μέσω:
Της διαφήμισης σε ΜΜΕ, SOCIAL MEDIA
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Της
Της
Της
Της
Της

δημοσίευσης Δελτίων Τύπου
διοργάνωσης εκδηλώσεων/ημερίδων
απολογιστικής έκθεσης πρωτοβουλιών και επιδόσεων σε θέματα Ε.Κ.Ε.
δημιουργίας Ειδικών εντύπων
ιστοσελίδας

2Ο BHMA: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ
Η
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ/ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΘΕΜΑ 1:

ΘΕΜΑ 2:

ΘΕΜΑ 3:

3Ο BHMA: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3:
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IME ΓΣΕΒΕΕ
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Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

4Ο BHMA: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ
Η
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ/ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΣΤΟΧΟΣ 1:

ΣΤΟΧΟΣ 2:
ΣΤΟΧΟΣ 3:
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IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Στάδια Εφαρμογής Κοινωνικής Ευθύνης σε
Ομοσπονδίες/Σωματεία

Στάδιο υποστήριξης της Βιώσιμης
Ανάπτυξης.

Στάδιο συστηματικής εφαρμογής πολιτικών
και δράσεων.

Στάδιο δημιουργίας υποδομών και
σχεδιασμού διαδικασιών.

Κλίμακα
Επίδοσης

38
34
32
30
28
26

24
22
20
18
16
14

12
10
8
6
4
2
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IME ΓΣΕΒΕΕ
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Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

ΚΟΙΝΟ
ΕΝΤΥΠΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ/ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΓΙΑ

Ποια είναι η γενική σας άποψη για τη συμβουλευτική υποστήριξη;
1. Ήταν ως προς το περιεχόμενο:
πάρα πολύ ενδιαφέρον
πολύ ενδιαφέρον
καθόλου ενδιαφέρον





2. Ήταν ως προς την προστιθέμενη αξία του:
πάρα πολύ ενδιαφέρον
πολύ ενδιαφέρον
καθόλου ενδιαφέρον





4. Ενισχύει τους επαγγελματικούς σας στόχους; Γιατί;
Αιτιολογείστε την απάντησή σας

5. Ενισχύει το απόθεμα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που διαθέτετε;
Ναι

Όχι 
Γιατί; (Αιτιολογείστε την απάντησή σας)

6. Ποια σημεία θα επιλέγατε ως ιδιαίτερα σημαντικά για σας; (αναφορά σε συγκεκριμένα
θέματα).
Αιτιολογείστε παρακαλούμε την επιλογή σας.
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7. Εντοπίσατε σημεία που δεν αναπτύχθηκαν αρκετά και ποια;
Ναι



Όχι



Αιτιολογείστε παρακαλούμε την επιλογή σας.

8. Αναφερθείτε στη διαδικασία συμβουλευτικής υποστήριξης και στο βαθμό ικανοποίησης
από τις συναντήσεις.

9. Αναφερθείτε στη διαδικασία συμβουλευτικής υποστήριξης και στο βαθμό ικανοποίησης
από την επικοινωνία με τον/την σύμβουλο.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

106

IME ΓΣΕΒΕΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

10.Αναφερθείτε στη διαδικασία συμβουλευτικής και στο βαθμό ικανοποίησης από την
συνεργασία – επαφή με άλλα άτομα της ομάδας σας. (Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ/ΣΩΜΑΤΕΙΑ)

11. Περιγράψτε μας εάν θυμάστε σημεία από το υλικό που σας παρείχε ο σύμβουλος π.χ.
διαγράμματα, ασκήσεις, αναφορές κ.λπ.

12. Περιγράψτε τι σας δυσκόλεψε

13. Σημειώστε συναισθηματικές καταστάσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της
συμβουλευτικής υποστήριξης όπως π.χ αυτοπεποίθηση, αγωνία, άγχος, αβεβαιότητα,
ανασφάλεια, δυσαρέσκεια, δέσμευση, ενοχές, επιβεβαίωση, ελπίδα, ευχαρίστηση, πίεση,
τάση για κινητοποίηση και δράση, χαλάρωση, άλλο
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14. Αισθάνεστε πλέον πιο σίγουροι και ασφαλείς στα καθήκοντά σας μετά απ’ αυτή την
συμβουλευτική υποστήριξη;

15. Αισθάνεστε ότι έχετε ακόμα ελλείψεις και εάν ναι σε ποιους τομείς;

16. Θα ξαναεπιχειρούσατε μια άλλη παρόμοια συμμετοχή σε αντίστοιχο πρόγραμμα; Γιατί;
Ναι

Όχι


17. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας σας κινητοποιεί σε μια περαιτέρω ανάληψη
δράσης; Ποια και γιατί;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Βασικές αναφορές της προόδου της ακαδημαϊκής προσέγγισης για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη.
1953, ο Bowen ορίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως «η κοινωνική ευθύνη αναφέρεται
στις υποχρεώσεις των επιχειρηματιών να ακολουθούν εκείνες τις πολιτικές, να λαµβάνουν
εκείνες τις αποφάσεις ή να ακολουθούν εκείνες τις κατευθυντήριες γραµµές δράσης, οι
οποίες είναι επιθυµητές µε βάση τους στόχους και τις αξίες της κοινωνίας µας».
1960, ο Davis, στον οποίο αποδόθηκε και ο χαρακτηρισµός του “the father of CSR”
αναφέρει «η ΕΚΕ αναφέρεται στις αποφάσεις και ενέργειες των επιχειρηµατιών που
αποφασίζονται για λόγους που έστω και µερικώς δεν αφορούν στα άµεσα οικονοµικά ή
τεχνικά συµφέροντα της εταιρείας».
1961, οι Eells και Walton κατέληξαν στο ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται σε
θέµατα τα οποία προκύπτουν όταν οι επιχειρήσεις δίνουν έµφαση σε θέµατα κοινωνικού
ενδιαφέροντος και γενικά σε αξίες που πρέπει να διέπουν τη σχέση εταιρίας και κοινωνίας.
1971, ο Johnson αναφέρει: «µια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία είναι αυτή, το διοικητικό
προσωπικό της οποίας ισορροπεί µία ποικιλία συµφερόντων. Αντί να ωθείται µόνο από το
κίνητρο των µεγαλύτερων κερδών για τους µετόχους της, η υπεύθυνη επιχείρηση λαµβάνει
επιπλέον υπόψη τους εργαζόµενους, τους προµηθευτές, τους εµπόρους, τις τοπικές
κοινότητες και το έθνος».
Την ίδια χρονιά ο Steiner επισημαίνει:«η επιχείρηση είναι και πρέπει να παραµείνει ως ένας
πρωταρχικά οικονοµικός θεσµός, αλλά έχει την υποχρέωση να βοηθήσει την κοινωνία να
επιτύχει τους βασικούς της στόχους, άρα έχει κοινωνικές υποχρεώσεις. Όσο µεγαλύτερη
γίνεται µια εταιρεία, τόσο αυξάνουν και οι υποχρεώσεις της».
1975, ο Sethi κάνει αναφορά σε τρεις βασικές έννοιες την κοινωνική υποχρέωση (η οποία
αναφέρεται στην εταιρική συµπεριφορά ως απάντηση στις δυνάµεις της αγοράς ή σε
νοµικούς περιορισµούς), την κοινωνική ευθύνη ( η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα) και
την κοινωνική ανταπόκριση (η οποία αποτελεί προσαρµογή της εταιρικής συµπεριφοράς
στις ανάγκες της κοινωνίας).
1980, οι αναλύσεις των Tuzzolino και Armandi, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ανάγκη της
ύπαρξης ενός αναλυτικού πλαισίου που να βοηθάει τη λειτουργικότητα (operationalization),
την εφαρμογή της Ε.Κ.Ε.
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1984, ο Freeman ανέπτυξε τη θεωρία των stakeholder, η οποία θεωρείται σήµερα βασικό
κοµµάτι της ανάλυσης και ερµηνείας της Ε.Κ.Ε.
Τη δεκαετία του 90, η θεωρητική ανάλυση περιέλαβε νέα θεωρητικά µοντέλα εταιρικής
κοινωνικής επίδοσης (Corporate Social Performance – CSP) και της θεωρίας της ηθικής των
επιχειρήσεων (business ethics):
1991, ο Wood δηλώνει ότι: «η βασική ιδέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι ότι η
επιχείρηση και η κοινωνία είναι συνυφασµένες παρά ξεχωριστές οντότητες», ενώ την ίδια
χρονιά ο Carroll διαμορφώνει την πυραμίδα των τεσσάρων συστατικών της Ε.Κ.Ε. ως
πυραμίδα με βάση την οικονομική απόδοση της επιχείρησης, στη συνέχεια τη συμμόρφωση
με τους νόμους, δηλαδή την νομική της ευθύνη, την ηθική υποχρέωση να συμμορφώνεται
με τις κοινωνικές απαιτήσεις ακόμη και αν δεν είναι νομοθετημένες, τη συμβολή της σε
δράσεις και τις πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική ευημερία ως «καλός εταιρικός
πολίτης».
1992, στην ίδια λογική ο Cannon αναγνωρίζει ότι «ο κυρίαρχος ρόλος της επιχείρησης είναι
να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που η κοινωνία επιθυµεί. Δέχεται ωστόσο, ότι υπάρχει
µία αλληλεξάρτηση µεταξύ της επιχείρησης και της κοινωνίας προς αναζήτηση ενός
σταθερού

περιβάλλοντος

µε

ένα

ευαισθητοποιηµένο

και

εκπαιδευµένο

ανθρώπινο

δυναµικό».
1995, ο Clarkson υποστηρίζει ότι η βασική ιδέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έγκειται
στην ικανοποίηση του συνόλου των ενδιαφεροµένων µερών (stakeholders).
2004, οι Jack και Nelson χαρακτηρίζουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως απαραίτητο
συστατικό επιτυχίας των επιχειρηµατικών λειτουργιών, καθώς επίσης και ως µία ευκαιρία
έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους όχι µόνο σε οικονοµικά
αποτελέσµατα, αλλά να λαµβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τους τον ευρύτερο κοινωνικό
προβληµατισµό.
2005, οι Kotler & Lee οριοθετούν την έννοια ως «H δέσμευση για την ανάπτυξη της
κοινωνικής ευημερίας μέσω προαιρετικών, επιλεκτικών και διακριτικών επιχειρηματικών
πρακτικών, καθώς και μέσω της προσφοράς, της εμπειρίας, αλλά και των κατάλληλων
εταιρικών μέσων (πέρα από την οικονομική βοήθεια).
Επίσης, την τελευταία δεκαετία εντοπίζουμε την έννοια της Ε.Κ.Ε. να συνδέεται µε έννοιες
όπως η βιωσιµότητα (sustainability), η ηθική των επιχειρήσεων (business ethics), το citizen
ή το ethical branding, οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (social responsible investing),
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έννοιες και θεωρίες που συγκλίνουν στο κατά πόσον οι επιχειρήσεις σέβονται και
ανταποκρίνονται στις κοινωνικές προσδοκίες.
Α.S.B.I. 2015
υλοποιήθηκε

- Αναφορικά με τον τύπο και τη μεθοδολογία της έρευνας πεδίου,

ποσοτική

έρευνα,

με

τηλεφωνικές

συνεντεύξεις

στα

νοικοκυριά

των

ερωτώμενων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Τα στρώματα της έρευνας αποτέλεσαν τα πέντε
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο). Από
κάθε στρώμα επελέγη τυχαίο δείγμα αριθμών τηλεφώνων (που παράγεται με γεννήτρια
τυχαίων αριθμών - random number generator), ισοκατανεμημένο σε όλα τα τηλεφωνικά
κέντρα του στρώματος, μεγέθους ανάλογου του πληθυσμού (άνω των 18 ετών) του
στρώματος. Με την εν λόγω δειγματοληπτική μέθοδο εξασφαλίσθηκε η τυχαιότητα και
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πραγματικού
πληθυσμού των περιοχών της έρευνας. Το σχεδιασθέν και πραγματοποιηθέν μέγεθος του
δείγματος ανέρχεται σε 1.000 άτομα, άνδρες – γυναίκες άνω των 18 ετών. Η έρευνα
υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 28 Απριλίου έως 14 Μαΐου 2015.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1953, Bowen, (Social Responsibilities of the Businessman, Harper & Row, New York)
1960, Davis K., Can Business afford to ignore Social Responsibilities, California
Management Review.
1971, Johnson H., Business in Contemporary Society: Framework and Issues, Wadsworth
Publishing, Belmont.
1991, Carroll A, The pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the Moral
Management of Organizational Stakeholders’ Business Horizons
1971, Steiner, G Business and Society, Rndom House, New York.
1975,

Sethi, P, Dimensions of corporate social performance: an analytic framework,

California Management Review.
2006, CSR Hellas, Κατάλογος 50+ καλών πρακτικών.
2007, CSR and Competitiveness European SMEs' Good Practice Consolidated European
Report.
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Εισαγωγή στην Ε.Κ.Ε για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, Ε.Ε. Γενική Διεύθυνση:
Επιχειρήσεις
2008, CSR Hellas, Κατάλογος καλών πρακτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
2008, CSR Hellas, Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
2008, CSR Hellas, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
2011, Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2013, Kατευθυντήριες γραμμές Eco Commerce, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας.
2014, Project of the European Social Partners with the financial support of the European
Commission.
2014, Toolkit for Gender Equality in Praktice-Initiative.
2014, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.
GRI, Κατευθυντήριες οδηγίες για την έκδοση Κοινωνικών Απολογισμών.
ΙSO 26000,Κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη της Ε.Κ.Ε. στις επιχειρήσεις.
AccountAbility – AA 1000
ΜΕDA A.E. Eπικοινωνίας, Κοινωνικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης:
Αποτελέσματα Βαρόμετρου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, A.S.B.I. 2015.
Εργαλείο Χαρτογράφησης Ε.Κ.Ε.
Εργαλεία Αυτοξιολόγησης Ε.Κ.Ε.
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