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1 Εισαγωγή 

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος 

στο ευρωπαϊκό έργο «ROAD CSR», “A Roadmap 

for Integrating Corporate Social Responsibility 

into EU Member States and Business Practises’’, 

με κωδικό PGI02364, στα πλαίσια του 

προγράμματος INTERREG EUROPE. Υλοποιείται 

από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης και 

αφορά την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης (ΕΚΕ) ως μία ολιστική προσέγγιση στη 

διαχείριση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ). Το έργο προωθεί την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών, τη δημιουργία ενός 

οδικού χάρτη για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις 

εθνικές και περιφερειακές νομοθεσίες και τη 

δημιουργία εθνικών και περιφερειακών 

σχεδίων δράσης. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις 

αναληφθείσες δράσεις είναι: 

❖ Να εξακριβωθεί το επίπεδο 

ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στην εθνική και 

περιφερειακή νομοθεσία καθώς και να 

εκτιμηθεί το υφιστάμενο χάσμα στην 

ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων 

μεταξύ των Περιφερειών 

❖ Να εξακριβωθεί το επίπεδο των 

επιπτώσεων από την ενσωμάτωση των 

αρχών της ΕΚΕ στις ΜΜΕ 

❖ Να εντοπιστούν οι ανάγκες των 

ευρωπαϊκών ΜΜΕ προκειμένου να 

προχωρήσει η υιοθέτηση πρακτικών 

ΕΚΕ στον επιχειρησιακό τους πυρήνα. 

❖ Να αξιοποιηθούν υπάρχουσες γνώσεις 

και υφιστάμενες καλές πρακτικές. 

❖ Να τεθούν συστάσεις πολιτικής και να 

ληφθούν νέα μέτρα, στο πλαίσιο των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η 

εφαρμογή των αρχών της ΕΚΕ από τις 

ΜΜΕ. 

❖ Η προβολή και δικτύωση των 

εμπλεκομένων φορέων του έργου για 

την επίτευξη μελλοντικών 

περιφερειακών, εθνικών και 

ευρωπαϊκών στόχων για την ΕΚΕ. 

❖ Βελτίωση των μέσων πολιτικής που 

εφαρμόζουν οι συμμετέχουσες 

Περιφέρειες προκειμένου να δοθεί στις 

ΜΜΕ η δυνατότητα πρόσβασης σε 

χρηματοδοτικά εργαλεία για την 

υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ. 

Το ROAD CSR έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε να προκύψουν μακροπρόθεσμες 

συνέπειες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν και 

μετά το τέλος του. Η βιωσιμότητα των 

αποτελεσμάτων του έργου, ειδικότερα εκείνων 

που σχετίζονται με την εφαρμογή των σχεδίων 

δράσης, βασίζεται στη συνεργασία με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, που είναι υπεύθυνα για 

τη χάραξη πολιτικής, για την εκπόνηση των 

σχεδίων δράσης. 

Η παρούσα μελέτη, που αφορά την ανάλυση 

της υφισταμένης κατάστασης στον τομέα της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην 

Ελλάδα, εκπονήθηκε από την εταιρεία 

συμβούλων ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Α.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg 

Europe, Road - CSR. Το έργο Road - CSR έχει ως 

στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και της αειφορίας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων ΜΜΕ μέσα από την ενσωμάτωση 

των αρχών και των πρακτικών της ΕΚΕ στο 

επιχειρηματικό τους μοντέλο. Ο στόχος της 

παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει 

ολιστικά την κατάσταση της ΕΚΕ στην Ελλάδα 

και ορισμένες καλές πρακτικές ΕΚΕ που 
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εφαρμόζονται στη χώρα, οι οποίες θα 

συμπεριληφθούν στο Παράρτημα. 

Το κύριο μέρος του κειμένου αυτού ξεκινά με 

την εξέταση των εθνικών προτεραιοτήτων  

σχετικά με την  ΕΚΕ, του υφιστάμενου 

ελληνικού νομοθετικού πλαισίου της ΕΚΕ και 

του υπάρχοντος εθνικού σχεδίου για την ΕΚΕ. 

Εν συνεχεία, θα εξεταστεί η υφιστάμενη 

κατάσταση της ΕΚΕ στις ελληνικές και κρητικές 

ΜΜΕ και θα παρουσιαστεί η κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα καθώς και 

διάφορες κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές 

που εφαρμόζονται στη χώρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθως, η μελέτη θα επικεντρωθεί σε 

θέματα προστασίας του καταναλωτή, 

υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, έκδοσης 

εκθέσεων ΕΚΕ και θα παρουσιαστεί η θέση της 

ΕΚΕ σε εκπαιδευτικά και πανεπιστημιακά 

προγράμματα στη χώρα. Στο τελευταίο μέρος, 

θα εξεταστούν διαδικασίες όπως των  

δημόσιων προμηθειών και η υφιστάμενη 

κατάσταση στον αγώνα για την πάταξη της 

διαφθοράς, των επενδύσεων κοινωνικού 

χαρακτήρα και των εθνικών πολιτικών για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της 

αειφόρας ανάπτυξης - περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας. 
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2 Ορισμός ΕΚΕ 

 Ο σύγχρονος ορισμός της ΕΚΕ σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM 681,2011) είναι  ο 

ακόλουθος: 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η ευθύνη 

των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπο τους στην 

κοινωνία 

Προϋπόθεση για την εκπλήρωση αυτής της 

ευθύνης είναι ο σεβασμός της ισχύουσας 

νομοθεσίας και των συλλογικών συμφωνιών 

μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Για να 

ανταποκρίνονται πλήρως στην εταιρική 

κοινωνική ευθύνη τους, οι επιχειρήσεις πρέπει 

να καθιερώσουν διαδικασίες για την ένταξη 

των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 

δεοντολογικών πτυχών και των πτυχών των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 

δικαιωμάτων του καταναλωτή, τόσο στην 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα όσο και 

στη βασική στρατηγική τους σε στενή 

συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με 

σκοπό: 

❖ τη δημιουργία, στο μέγιστο βαθμό, 

κοινών αξιών για τους μετόχους και για 

τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και την 

κοινωνία στο σύνολό της· 

❖ τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον 

περιορισμό των πιθανών δυσμενών 

συνεπειών τους 

Η πολυπλοκότητα της εν λόγω διαδικασίας θα 

εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος 

της επιχείρησης και η φύση των 

δραστηριοτήτων της. Για τις περισσότερες 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, η διαδικασία ΕΚΕ είναι 

πιθανόν να παραμείνει άτυπη και διαισθητική. 

Για να μεγιστοποιηθεί η δημιουργία κοινών 

αξιών, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 

υιοθετούν μακροπρόθεσμη στρατηγική 

προσέγγιση της ΕΚΕ, και να διερευνούν τις 

δυνατότητες για την ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων, υπηρεσιών και προτύπων 

επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην κοινωνική 

ευημερία και οδηγούν σε υψηλότερης 

ποιότητας και πιο παραγωγικές θέσεις 

εργασίας. 

Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την 

άμβλυνση των πιθανών επιπτώσεων, οι 

μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι 

επιχειρήσεις που απειλούνται ιδιαίτερα από 

τέτοιες επιπτώσεις, ενθαρρύνονται να 

επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια με γνώμονα 

τους σχετικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων, μέσω 

της αλυσίδας εφοδιασμού τους. 

 

Σε μεγάλο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου 

και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

αλλά και του ευρύ κοινού στην Ελλάδα η ΕΚΕ 

έχει ταυτιστεί λανθασμένα με φιλανθρωπίες 

και δωρεές. Τα τελευταία έτη αρχίζει σταδιακά 

και κυρίως από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

να ενσωματώνονται οι αρχές της ΕΚΕ ως 

ολιστική προσέγγιση στον τρόπο λειτουργιάς 

και στην φιλοσοφίας των επιχειρήσεων. 
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3 Εθνικές 
προτεραιότητες ΕΚΕ  

Οι εθνικές προτεραιότητες της Ελλάδας 

αναφορικά με την ΕΚΕ όπως παρουσιάζονται 

στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη το οποίο συντάχθηκε το έτος 

2014 με πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

ορίζονται ως οι εξής:  

❖ Η ανάδειξη του ρόλου της πολιτείας στην 

ΕΚΕ μέσω:  

i. της διάδοσης της ΕΚΕ στις 

επιχειρήσεις και της υλοποίησης 

προγραμμάτων ΕΚΕ από αυτές και  

ii. της ανάπτυξης δράσεων ΕΚΕ από την 

ίδια την Πολιτεία. 

❖ Ο προσδιορισμός των βασικών 

διαστάσεων της ολοκληρωμένης Εθνικής 

Στρατηγικής για την ΕΚΕ (πολιτικές και 

πρότυπα, μέτρα και εργαλεία, πεδία 

εφαρμογής). 

❖ Η περιγραφή των απαιτούμενων 

υποστηρικτικών δομών για τη χάραξη, την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση της Εθνικής 

Στρατηγικής, καθώς και του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της. 

Σύμφωνα, με την πρόταση σχεδίου Εθνικής 

Στρατηγικής για την ΕΚΕ (Περίοδος 

Διαβούλευσης 11-28/07/2017) μέσα από την 

υλοποίηση θα επιδιωχθεί: 

❖ Η ένταξη δράσεων ΕΚΕ στις 

επιχειρηματικές πολιτικές, ολοένα και 

περισσότερων επιχειρήσεων με 

έμφαση στις μικρές και ΜμΕ 

επιχειρήσεις 

❖ Η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής της 

χώρας μέσα από συμπράξεις 

επιχειρήσεων και παραγωγών 

❖ Η περαιτέρω προστασία των 

δικαιωμάτων των καταναλωτών καθώς 

και η ευαισθητοποίηση τους για την 

επιβράβευση των κοινωνικά 

υπεύθυνων επιχειρήσεων, 

αναπτύσσοντας δεσμούς με αμοιβαία 

οφέλη για καταναλωτές και 

επιχειρήσεις 

Η συμβολή των κοινωνικά υπεύθυνων 

επιχειρήσεων στην επίτευξη των 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

στόχων της περιοχής στην οποία 

δραστηριοποιούνται. Για την επίτευξη 

των παραπάνω στόχων το σχέδιο 

προτείνει μια σειρά δράσεων μεταξύ 

των οποίων είναι η εξοικείωση του 

συνόλου των επιχειρήσεων με την ΕΚΕ, 

η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών 

για τη διάδοση της καθώς και η 

επιβράβευση των κοινωνικά 

υπεύθυνων επιχειρήσεων. 

Η ΕΚΕ παρουσιάζεται και από τα δυο 

σχέδια, ως μια υγιής επιχειρηματική 

στρατηγική η οποία μπορεί να 

προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση 

των μεγάλων κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και 

χρηματοοικονομικών προβλημάτων της 

σύγχρονης Ελλάδας.  

❖ Με βάση την παραπάνω παραδοχή, η 

EKE μπορεί να  αποτελέσει ένα βασικό 

εργαλείο για την επίτευξη των στόχων 

που έχει θέσει η χώρα στο πλαίσιο της 
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Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».1 καθώς 

και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης – 

Ατζέντα 2030  του Ο.Η.Ε., συνεπώς οι 

στόχοι αυτοί θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά το σχεδιασμό του Εθνκού 

Σχεδίου. 

3.1 Ευρώπη 2020  

 

Οι τέσσερις βασικοί στόχοι που έχει θέσει το 

Ελληνικό Κράτος στο πλαίσιο της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» είναι: 

❖ Η διαμόρφωση του ποσοστού 

απασχόλησης, στην ηλικιακή ομάδα 20-64 

ετών, σε 70%. 

❖ Η μείωση του πληθυσμού των πολιτών 

που απειλούνται από τη φτώχεια ή τον 

κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000 

άτομα. 

❖ Η μείωση του αριθμού των παιδιών και 

νέων (έως 17 ετών) που απειλούνται από 

τη φτώχεια κατά 100.000 άτομα. 

❖ Η κάλυψη άμεσων αναγκών και η 

διαμόρφωση αποτελεσματικών και 

βιώσιμων μακροχρόνιων υπηρεσιών 

κοινωνικής προστασίας, δημιουργώντας 

ένα «δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας». 

Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων θα γίνει 

πραγματικότητα μέσα από πολιτικές και 

δράσεις στους τομείς του εργατικού δυναμικού 

και ανθρώπινου κεφαλαίου, της κοινωνίας, της 

                                                           

1Ευρώπη 2020: Είναι μια δεκαετής στρατηγική που 
εφαρμόζεται από το 2010 και έχει ως στόχο να 
δημιουργήσει συνθήκες έξυπνης, βιώσιμης και ελεύθερης 
ανάπτυξης. (https://ec.europa.eu/info/strategy/european-
semester/framework/europe-2020-strategy_en 
προσβάσιμο 07/2017). 

αγοράς και του περιβάλλοντος – κλιματικής 

αλλαγής. 

3.1.1 Εργατικό δυναμικό και 

ανθρώπινο κεφάλαιο 

Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η 

αποτελεσματικότητα του εργατικού δυναμικού 

μιας χώρας, πρέπει να υπάρχει ένα υγιές 

εργασιακό περιβάλλον. Αυτό θα επιτευχθεί 

μόνο μέσα από την τήρηση των πιο κάτω: 

❖ Προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στον χώρο εργασίας. 

❖ Εξάλειψη κάθε μορφής 

καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής 

εργασίας. 

❖ Κατάργηση της παιδικής εργασίας. 

❖ Προστασία της υγιεινής και ασφάλειας 

των εργαζομένων. 

❖ Εγκαθίδρυση και λειτουργία ενός 

δίκαιου συστήματος αμοιβών και 

παροχών (σύστημα στελέχωσης, 

πακέτα αμοιβών, πακέτα παροχών) 

που θα επιτρέπει την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των εργαζομένων. 

❖ Ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων 

κατάρτισης, επανακατάρτισης και δια 

βίου μάθησης. 

❖ Εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής 

διακρίσεων συμπεριλαμβανομένου των 

διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 

εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

σεξουαλικού προσανατολισμού στους 

όρους πρόσληψης και στην εργασία. 

❖ Ισορροπία της εργασιακής και της 

οικογενειακής ζωής. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
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❖ Σεβασμός του δικαιώματος του 

συνδικαλίζεσθαι, αναγνώριση του 

δικαιώματος της συλλογικής 

διαπραγμάτευσης, μέσω της 

ενθάρρυνσης των εργατικών 

σωματείων και ανάπτυξη των θεσμών 

διαβούλευσης με στόχο την προώθηση 

της συμμετοχής και της δημοκρατίας 

στον εργασιακό χώρο 

❖ Ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης σε εργαζόμενους πλησίον 

της σύνταξης. 

❖ Στήριξη συνεργατικών σχημάτων στον 

τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. 

3.1.2 Κοινωνία 

Μια επιχείρηση μπορεί να αναλάβει πληθώρα 

δράσεων και πρωτοβουλιών για να βοηθήσει 

στην ουσιαστική εξάλειψη της φτώχειας και 

ειδικότερα της παιδικής φτώχειας, 

καθιστώντας έτσι την κοινωνία βιώσιμη και 

δίκαιη. Πρωτοβουλίες προς αυτήν την 

κατεύθυνση αποτελούν: 

❖ Η ανάσχεση και μείωση της ανεργίας 

μέσα από τη δημιουργία ή διατήρηση 

θέσεων εργασίας. 

❖ Η επανένταξη των αποκλεισμένων 

κοινωνικών ομάδων (άτομα με 

αναπηρία, μετανάστες, απεξαρτημένοι 

κ.λπ.) και η καταπολέμηση των 

διακρίσεων. 

❖ Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

δίνοντας έμφαση στην κοινωνική 

οικονομία. 

❖ Η στήριξη ή /και δημιουργία ποιοτικών 

κοινωνικών υπηρεσιών. 

❖ Η καταπολέμηση της παιδικής 

φτώχειας μέσα από την απορρόφηση 

σε θέσεις εργασίας άνεργων γονέων. 

❖ Η ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης. 

3.1.3 Αγορά 

3.1.3.1 Διαφάνεια  

Η διαφάνεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την εύρυθμη και ουσιαστική λειτουργία της 

ΕΚΕ. Η απουσία διαφάνειας στις επιχειρήσεις 

και στους οργανισμούς προωθεί, αυτομάτως, 

τη διαφθορά, με δραματικές συνέπειες. 

Συνεπώς κρίνεται ιδιάζουσας σημασίας  

❖ Προώθηση της διαφάνειας 

χρησιμοποιώντας τις βάσεις 

δεδομένων των Δημοσίων Υπηρεσιών 

προς όφελος του καταναλωτή και του 

πολίτη. 

❖ Αύξηση των δικαιωμάτων των μετόχων 

που αναφέρονται τόσο στην οδηγία 

2013/34/ΕΕ σε σχέση με την 

δημοσιοποίηση μη 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών & 

πληροφοριών για την πολυμορφία από 

ορισμένες μεγάλες εταιρείες και 

ομίλους όσο και στους μετόχους που 

αναφέρονται στην οδηγία 2007/36/ΕΚ 

η οποία εμβαθύνει στην επέκταση των 

δικαιωμάτων των μετόχων και 

ιδιαίτερα των μετόχων μειοψηφίας 

Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ), η έλλειψη διαφάνειας επιβαρύνει, 

παγκοσμίως, κατά 10% το κόστος των 

επιχειρήσεων, ενώ παρατηρείται και αύξηση 

μέχρι και 25% του κόστους των συμβάσεων 

προμηθειών στις αναπτυσσόμενες χώρες 
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(ΟΟΣΑ 2014). Ταυτόχρονα, η διαφθορά έχει 

δυσμενέστατες κοινωνικές και ψυχολογικές 

προεκτάσεις αφού πλήττει κυρίως τα 

χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Το World 

Economic Forum υποστηρίζει ότι η διαφθορά 

φαίνεται να είναι, μετά τη γραφειοκρατία, το 

δεύτερο μεγάλο πρόβλημα σχετικά με το 

επιχειρείν στην Ελλάδα.  (World Economic 

Forum 2014).  Ακόμη, έρευνες της Παγκόσμιας 

Τράπεζας καταδεικνύουν ότι οι επιχειρηματίες 

είναι διατεθειμένοι να καταφύγουν σε 

δωροδοκία και άλλα αθέμιτα μέσα  για να 

επιτύχουν τους εταιρικούς στόχους τους. 

(World Bank Group 2017). 

Επομένως, η προώθηση και υιοθέτηση μιας 

επιχειρηματικής κουλτούρας που να έχει στο 

επίκεντρο της την ηθική ακεραιότητα του 

οργανισμού αποτελεί αδήριτη ανάγκη και θα 

πρέπει να εκφράζεται σε όλες τις εκφάνσεις της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας 

επιχείρησης  όπως είναι η ποιότητα των 

προϊόντων και υπηρεσιών, οι τιμές και η 

διαφανή συνεργασία με εργαζόμενους, 

προμηθευτές ή άλλους συνεργάτες. Ο 

οργανισμός οφείλει να υιοθετήσει και να 

εφαρμόζει ένα πλαίσιο ακεραιότητας στο οποίο 

είναι θεμελιώδες στοιχείο η παροχή 

πρόσβασης και η δυνατότητα ελέγχου, από 

τους συμμετέχοντες, ότι οι αρχές 

εφαρμόζονται. Ενδεικτικές ενέργειες προς αυτή 

την κατεύθυνση είναι οι εξής: 

❖ Γραπτή δέσμευση για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. 

❖ Δημόσια δέσμευση συμμόρφωσης σε 

όλους τους σχετικούς νόμους, 

συμπεριλαμβανομένων των νόμων 

κατά της διαφθοράς. 

❖ Υποστήριξή της ηγεσίας στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς. 

❖ Εισαγωγή εταιρικού κώδικα 

δεοντολογίας καταπολέμησης της 

διαφθοράς, που να αφορά ρητά όλους 

τους εργαζόμενους, συνεργάτες, 

διαμεσολαβητές, εργολάβους, 

υπεργολάβους και προμηθευτές. 

❖ Παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος 

στους υπαλλήλους για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. 

❖ Καθορισμός πολιτικών προσφοράς και 

αποδοχής κατάλληλων/ ακατάλληλων 

δώρων, φιλοξενίας και εξόδων 

ταξιδιών, απαγόρευσης 

φιλοδωρημάτων για διευκολύνσεις 

κλπ. 

❖ Απαγόρευση πολιτικών συνεισφορών ή 

έστω πλήρους γνωστοποίησής τους. 

❖ Απαγόρευση αντιποίνων για την 

καταγγελία πιθανής παράβασης 

κάποιας πολιτικής. 

❖ Παροχή καναλιών/δομών που θα 

παρέχουν στους εργαζόμενους τη 

δυνατότητα να καταγγείλουν 

εμπιστευτικά πιθανές παραβάσεις 

κάποιας πολιτικής ή να ζητήσουν 

συμβουλές (π.χ., Whistle blowing). 

Τόσο η διαφάνεια όσο και η ακεραιότητα 

αποτελούν τους βασικούς πυλώνες 

ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και του 

υγιούς ανταγωνισμού. Η δημοσιοποίηση 

πληροφοριών σχετικών με τις δεσμεύσεις και 

τις δράσεις που έχουν αναληφθεί, επιδεικνύει 

την αποφασιστικότητα για την εφαρμογή των 

θεσμών από την πλευρά της εταιρείας / 

οργανισμού. Η ΕΚΕ αναμφισβήτητα μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάκτηση και διατήρηση της 

αξιοπιστίας του επιχειρηματικού κόσμου, 

καθώς τα προγράμματα ΕΚΕ μπορούν να 
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εξασφαλίσουν την εδραίωση της διαφάνειας 

αλλά και να παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο 

για την ορθή εφαρμογή των κανόνων της 

εταιρικής διακυβέρνησης. 

3.1.3.2 Επιχειρηματική Ηθική  

Με τον όρο επιχειρηματική ηθική εννοούμε την 

επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία 

παράλληλα με το επιχειρηματικό κέρδος 

προωθεί το κοινωνικό συμφέρον, την πρόοδο 

και τη δημιουργικότητα. Τρόποι προαγωγής της 

επιχειρηματικής ηθικής είναι η: 

❖ Τιμολογιακή πολιτική επιχειρήσεων 

❖ Ενίσχυση των κανόνων τιμολογιακής 

πολιτικής μέσω των πρόσφατων 

παρεμβάσεων των νόμων 4251/2014 

και 4252/2014 με αυστηρή τήρηση του 

κανονιστικού αυτού πλαισίου από τις 

επιχειρήσεις, 

❖ Ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικής 

ανταγωνιστικότητας μέσω της 

εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και του 

προσωπικού τους σε σύγχρονες 

μεθόδους και εργαλεία, αξιοποιώντας 

εργαλεία φορέων και του Δημοσίου 

(π.χ. παρατηρητήριο τιμών) που 

καθιερώνουν ενιαίους κανόνες 

συγκρισιμότητας αγαθών και 

υπηρεσιών. 

Στην Ελλάδα, εδώ και τέσσερις δεκαετίες, 

έχουν θεσπιστεί μέτρα για την προστασία των 

καταναλωτών, ενώ η ΕΕ καταβάλλει συνεχείς 

προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλίσει ένα 

υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της 

ασφάλειας όλων των ευρωπαίων καταναλωτών 

σε όλα τα στάδια της παραγωγής αλλά και της 

χρήσης ενός προϊόντος. 

Με βάση το πιο πάνω πλαίσιο, η Ελληνική 

Πολιτεία αποσκοπεί: 

❖ Στην προστασία του καταναλωτή από 

σοβαρούς κινδύνους και απειλές που 

δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος 

του. 

❖ Στη διασφάλιση της δυνατότητας του 

καταναλωτή να επιλέγει με βάση 

σαφείς, ακριβείς και συνεκτικές 

πληροφορίες, καθώς αυτές επηρεάζουν 

τις αποφάσεις του και συμβάλλουν 

στην εδραίωση της καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης. 

❖ Στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων του 

καταναλωτή και της πρόσβασής του σε 

μηχανισμούς ταχείας και 

αποτελεσματικής επίλυσης τυχόν 

διαφορών με τους εμπόρους. 

❖ Στη διασφάλιση ότι τα δικαιώματα του 

καταναλωτή και οι οικονομικές - 

κοινωνικές εξελίξεις συμβαδίζουν, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές 

τροφίμων, ενέργειας, 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων, 

μεταφορών και προϊόντων ψηφιακής 

τεχνολογίας. 

Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις 

διαδραματίζουν έναν εξαιρετικά σημαντικό 

ρόλο σε αυτή την διαδικασία ιδιαίτερα με την 

εφαρμογή της αυτοδέσμευσης, μέσω της 

οποίας προνοείται ο πλήρης σεβασμός των 

οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. 

Ο αυτοσκοπός δεν είναι άλλος από την 

συνεργασία μεταξύ καταναλωτών και 

επιχειρήσεων αλλά και η περεταίρω ενίσχυση 

της, μέσα από τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας ρυθμιστικών, μη 

νομικών, μέσων. 
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Ακόμη, οι επιχειρήσεις είναι υπόχρεες να 

προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, 

με λογικό κόστος και υψηλό επίπεδο 

προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας, 

λειτουργώντας κατά τρόπο υπεύθυνο και 

ηθικό, σεβόμενες τα δικαιώματα των 

καταναλωτών. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δίνεται στις ανάγκες των ευάλωτων 

ομάδων καταναλωτών, οι οποίες έχουν 

πολλαπλασιαστεί ελέω της παρούσας 

κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Η χρυσή τομή 

βρίσκεται στη διαμόρφωση μιας πολιτικής, από 

πλευράς των επιχειρήσεων, που να 

εξισορροπεί ανάμεσα στην προστασία των 

καταναλωτών και στην επιχειρηματική 

ανταγωνιστικότητα. 

3.1.3.3 Εταιρική διακυβέρνηση και 

εσωτερικός έλεγχος 

Με τον όρο εταιρική διακυβέρνηση 

περιγράφεται ο τρόπος διοίκησης και ελέγχου 

μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με τις Αρχές 

Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, οι οποίες 

αποτελούν διεθνές σημείο αναφοράς, η 

εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί ένα σύστημα 

σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση του 

οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο, τους 

μετόχους του και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ακόμη, η εταιρική διακυβέρνηση καθορίζει και 

την δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και 

τίθενται οι στόχοι του οργανισμού, 

εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που 

αντιμετωπίζει, προσδιορίζονται τα μέσα 

επίτευξης των στόχων, οργανώνεται το 

σύστημα διαχείρισης κινδύνων και γίνεται 

δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της 

Διοίκησης, κατά τη διαδικασία εφαρμογής των 

παραπάνω (ΟΟΣΑ 2015). 

Η ύπαρξή ενός ορθού πλαισίου εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι βασική προϋπόθεση στην 

προώθηση της επιχειρηματικής 

ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας 

λόγω της βέλτιστης εσωτερικής οργάνωσης που 

παρέχει αλλά και της συμβολής της στο 

χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Τέλος, η 

αυξημένη διαφάνεια που προάγει η εταιρική 

διακυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση 

της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής 

δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

και των δημόσιων οργανισμών και θεσμών. 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια 

σημαντική άνθιση στην διάδοση κωδίκων 

εταιρικής διακυβέρνησης εντός της ΕΕ. Οι 

κώδικες αυτοί έχουν το χαρακτήρα 

«συμμόρφωση ή εξήγηση» (comply or explain), 

και αποτελούν το πλέον κυρίαρχο εργαλείο για 

τη θέσπιση προτύπων διακυβέρνησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσέγγιση αυτή έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

για την πρόσφατη οδηγία της για τη 

δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών. 

Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής 

διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί μέσω της 

υιοθέτησης διαφόρων πολιτικών αλλά 

βασίζεται, κυρίως, στους Νομούς Ν. 2190/1920 

περί Ανωνύμων Εταιρειών και  Ν.3016/2002, 

που θεσπίζει τον εσωτερικό έλεγχο  

αυτορρύθμισης. Είναι άξιο αναφοράς ότι το 

2011 συντάχθηκε ο Ελληνικός Κώδικας 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, μία πρωτοβουλία 

του ΣΕΒ. Ο εν λόγω κώδικας τροποποιήθηκε, 

στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής του το 

2013, από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), το οποίο ιδρύθηκε το 

2012 από το Χρηματιστήριο Αθηνών και τον 

ΣΕΒ. Ο κώδικας είναι προσαρμοσμένος στην 

ελληνική νομοθεσία και στην επιχειρηματική 

πραγματικότητα και έχει συνταχθεί με βάση 

την αρχή της «συμμόρφωσης ή εξήγησης» 
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περιλαμβάνοντας έτσι και θέματα που 

ξεπερνούν τους υπάρχοντες νόμους και 

κανόνες. Ο κώδικας δεν είναι υποχρεωτικού 

χαρακτήρα, αλλά επεξηγεί την υιοθέτηση 

ορθών πρακτικών και διευκολύνει τη 

διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών 

εταιρικής διακυβέρνησης, που 

ανταποκρίνονται στις εκάστοτε εξειδικευμένες 

συνθήκες κάθε εταιρείας. 

3.1.4 Περιβάλλον Κλιματική 

Αλλαγή 

Σε σχέση με το Περιβάλλον και την Κλιματική 

Αλλαγή οι στόχοι της Ελλάδας διακρίνονται σε 

δύο αλληλένδετα σύνολα στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: 

Α. Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και 

μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με 

την Ελλάδα να στοχεύει σε : 

❖ Μείωση της κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας κατά 2,85 

Mtoe έως το 2020 

❖ Μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου για τομείς εκτός 

συστήματος εμπορίας κατά 4% (σε 

σχέση με τις τιμές του 2005) 

❖ Αύξηση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στο 20% της μικτής τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας 

Β. Προώθηση των στόχων του «Χάρτη πορείας 

για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, 

Ευρώπη», οι οποίοι για το 2020 προβλέπουν: 

❖ Ως προς τη βιώσιμη κατανάλωση και 

παραγωγή, τη θέσπιση κινήτρων που 

θα ωθήσουν τη μεγάλη πλειονότητα 

των εταιριών στην κατεύθυνση της 

συστηματικής μέτρησης, συγκριτικής 

αξιολόγησης, βελτίωσης της 

αποδοτικότητας των πόρων τους σε 

συνεχή βάση, καθώς και τη συνδρομή 

του κράτους σε συνεργασίες εταιριών 

για τη βέλτιστη χρήση των αποβλήτων 

και των παραπροϊόντων που παράγουν 

(π.χ. εκμεταλλευόμενες τη βιομηχανική 

συμβίωση). 

❖ Ως προς τη μετατροπή των αποβλήτων 

σε πόρους, τη διασφάλιση της πλήρους 

εφαρμογής του ευρωπαϊκού 

κεκτημένου για τα απόβλητα. 

❖ Ως προς τη στήριξη της έρευνας και της 

καινοτομίας, την εστίαση της δημόσιας 

χρηματοδότησης της έρευνας σε 

καίριας σημασίας στόχους που 

αφορούν την αποδοτικότητα των 

πόρων σε συνεχή βάση. 

❖ Ως προς τις επιζήμιες για το περιβάλλον 

επιδοτήσεις (ΕΠΕ) και τον 

εξορθολογισμό των τιμών, τον 

προσδιορισμό των πλέον σημαντικών 

ΕΠΕ, την κατάρτιση σχεδίων για τη 

σταδιακή κατάργησή τους, τη στροφή 

της φορολόγησης από την εργασία 

προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

και τη γενικότερη αναθεώρηση της 

φορολογικής πολιτικής προκειμένου να 

στηριχθεί αποτελεσματικότερα η 

αποδοτικότητα των πόρων. 

❖ Ως προς τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, 

τη χαρτογράφηση της κατάστασης των 

οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών 

τους, την εκτίμηση της οικονομικής 

τους αξίας και την προαγωγή της 

ενσωμάτωσης των εν λόγω αξιών στα 

συστήματα λογιστικής, καθώς και τη 

συνεργασία του κράτους με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να 

ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να 
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εκτιμήσουν την εξάρτησή τους από τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες. 

❖ Ως προς τη βιοποικιλότητα, την 

εφαρμογή της στρατηγικής για τη 

βιοποικιλότητα, καθώς και την 

ενσωμάτωση της αξίας των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών στη 

διαδικασία χάραξης πολιτικής σε 

συνεχή βάση. 

❖ Ως προς τα ύδατα, τον καθορισμό 

αποδοτικότητας του νερού για το 2020 

σε επίπεδο λεκάνης απορροής 

ποταμού, με κατάλληλα 

συμπληρωματικά μέτρα, λαμβάνοντας 

υπόψη την ποικιλία των συνθηκών 

στους διάφορους οικονομικούς τομείς 

και γεωγραφικές περιοχές. 

❖ Ως προς την ποιότητα του αέρα, την 

επιτάχυνση εφαρμογής της σχετικής 

ευρωπαϊκής  νομοθεσίας. 

❖ Ως προς τις χρήσεις γης και το έδαφος, 

την ενσωμάτωση των άμεσων και 

έμμεσων χρήσεων γης και των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους στις 

οικείες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 

στον περιορισμό της διάβρωσης και την 

αύξηση των οργανικών υλών του 

εδάφους, καθώς και στον εντοπισμό 

και αποκατάσταση ρυπασμένων 

εδαφών. 

❖ Ως προς τη θαλάσσια στρατηγική, την 

εφαρμογή της σχετικής οδηγίας-

πλαίσιο. 

❖ Ως προς τη σπατάλη τροφίμων, τη 

μείωσή της μέσω, μεταξύ άλλων, του 

εθνικού προγράμματος πρόληψης 

αποβλήτων. 

❖ Ως προς τη βελτίωση των κτιρίων, την 

υιοθέτηση αποδοτικών, από πλευράς 

πόρων, κατασκευαστικών πρακτικών 

μέσω επενδύσεων σε δεξιότητες, 

προγράμματα μαθητείας, 

δραστηριότητες 

προβολής/επικοινωνίας, κοστολόγησης 

για ολόκληρο τον κύκλο ζωής και 

κατάλληλων χρηματοδοτικών 

ρυθμίσεων. 

Η ΕΚΕ, μέσα από την ολιστική μέθοδο 

διαχείρισης της, η οποία τοποθετεί την 

αειφόρο ανάπτυξη και την  βιωσιμότητα στο 

επίκεντρο της, μπορεί να βοηθήσει στην 

επίτευξη των πιο πάνω περιβαλλοντικών 

στόχων, εάν υιοθετηθεί από το σύνολο του 

επιχειρηματικού κόσμου. 

 

3.2 Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη 

Το Σεπτέμβριο του 2015, τα κράτη μέλη του 

Ο.Η.Ε. υιοθέτησαν την «Ατζέντα 2030»2 η οποία 

περιλαμβάνει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(Sustainable Development Goals - SDGs) που 

αναλύονται σε 169 ειδικούς στόχους (targets) 

και καλύπτουν όλες τις σύγχρονες προκλήσεις, 

οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές αλλά 

και διακυβέρνησης. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης 

Ανάπτυξης της «Ατζέντα 2030» είναι: 

                                                           

2 Πλατφόρμα ΟΗΕ για τους Στόχους 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs και 
Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των 
Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα  
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_co
ntent&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=7
1 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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1. Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της 

φτώχειας, παντού 

2. Δίνουμε τέλος στην πείνα, 

πετυχαίνουμε την επισιτιστική 

ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή 

και τη βιώσιμη γεωργία  

3. Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και 

προάγουμε την ευημερία για όλους, σε 

όλες τις ηλικίες 

4. Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη 

και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας 

τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση 

5. Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων 

και την χειραφέτηση όλων των 

γυναικών και των κοριτσιών 

6. Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και 

τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και 

των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους 

7. Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε 

οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και 

σύγχρονη ενέργεια για όλους 

8. Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 

ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση 

και αξιοπρεπή εργασία για όλους 

9. Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, 

προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη 

βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε 

την καινοτομία 

10. Μειώνουμε την ανισότητα εντός και 

μεταξύ των χωρών 

11. Δημιουργούμε ασφαλείς, 

προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και 

ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς 

αποκλεισμούς 

12. Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη 

κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής 
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13. Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

και των συνεπειών της 

14. Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε 

με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις 

θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους 

για βιώσιμη ανάπτυξη 

15. Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των 

χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, 

καταπολεμούμε την ερημοποίηση, 

αναστρέφουμε την υποβάθμιση του 

εδάφους και της βιοποικιλότητας 

16. Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους 

και οικοδομούμε αποτελεσματικούς 

θεσμούς σε όλα τα επίπεδα 

17. Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και 

ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Η «Ατζέντα 2030» αποτελεί ένα μεγαλεπήβολο 

και φιλόδοξο πρόγραμμα που για την 

υλοποίηση του απαιτεί τη συνεργασία και 

κινητοποίηση των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού 

τομέα, των πολιτών, του ΟΗΕ καθώς και κάθε 

άλλου εμπλεκόμενου.  

Οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών έχουν την 

ευθύνη να καθορίσουν εθνικά σχέδια δράσης 

με σκοπό την δημιουργία κατάλληλου 

περιβάλλοντος για την επίτευξη των  στόχων, 

την ενημέρωση των πολιτών και των 

επιχειρήσεων καθώς και την παρακολούθηση 

των αποτελεσμάτων. Η σύμπραξη του 

ιδιωτικού τομέα μπορεί να παίξει σημαντικό 

ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών, μέσω 

της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και των 

υπεύθυνων επενδύσεων. 

4 Εθνικό Σχέδιο για την 
ΕΚΕ 

Μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί ένα 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ.  Το 2014, το 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού σε συνεργασία με άλλους 

σημαντικούς οργανισμούς και φορείς όπως η 

CSR Hellas, ο ΣΕΒ και το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών προχώρησε στη 

συγγραφή ενός κειμένου εργασίας για το 

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο  για την ΕΚΕ της 

περιόδου 2014 – 2020, το οποίο τέθηκε σε 

διαβούλευση από τις 28 Ιουλίου έως και τις 22 

Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην 

προώθηση και εγκαθίδρυση ενός μοντέλου 

ανάπτυξης για την ΕΚΕ στην Ελλάδα, το οποίο 

θα βασίζεται σε μια συλλογική διαδικασία και 

θα περιστρέφεται γύρω από τους 3 βασικούς 

άξονες που ακολουθούν: 

❖ Πολιτικές και πρότυπα για την προώθηση 

της ΕΚΕ από το Δημόσιο (Παροχή βασικών 

πληροφοριών για την ΕΚΕ, ενίσχυση της 

προοπτικής εφαρμογής της ΕΚΕ από 

ελληνικές επιχειρήσεις, προώθηση του 

branding και της ορθής σήμανσης των 

προϊόντων, της διαφάνειας και της 

επικοινωνίας που συνδέεται με 

δραστηριότητες ΕΚΕ). 

❖ Λήψη μέτρων και χρήση εργαλείων που θα 

υποβοηθήσουν την εισαγωγή και εφαρμογή 

πολιτικών ΕΚΕ και τη λήψη δράσεων και 

πρωτοβουλιών από επιχειρήσεις 

(νομοθετικές ρυθμίσεις, φορείς, επιδόματα, 

καμπάνιες, δίκτυα κοκ).  

❖ Τα πεδία εφαρμογής της ΕΚΕ σε συνάρτηση  

με τις εθνικές προτεραιότητες που αφορούν 

το ανθρώπινο κεφάλαιο, την πολιτική και 
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επιχειρηματική ηγεσία, την αγορά και το 

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Ουσιαστικά η Εθνική Στρατηγική για την ΕΚΕ, 

σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο, έχει μια σειρά 

στόχων που σχετίζεται με τον καθορισμό του 

ρόλου του κράτους σχετικά την προώθηση  της 

ΕΚΕ στις επιχειρήσεις, την εφαρμογή 

προγραμμάτων ΕΚΕ και την λήψη δράσεων ΕΚΕ 

από το ίδιο το κράτος. Ακόμη, το Εθνικό Σχέδιο 

έχει ως στόχο να περιγράψει τις απαιτούμενες 

υποδομές, να θέσει ένα χρονοδιάγραμμα για 

την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής και να 

θέσει μέτρα αξιολόγησης αυτής της. 

Είναι όμως αποδεκτό, πως το Εθνικό Σχέδιο 

που συντάχθηκε το 2014, δεν έχει μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το Ελληνικό Κράτος 

υποβοηθείται, ουσιαστικά, από το υπάρχον 

ευρωπαϊκό πλαίσιο, μέσα από τις διάφορες 

ευρωπαϊκές οδηγίες. το οποίο καλύπτει 

διαφορετικές πτυχές της ΕΚΕ όπως τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, η υγεία 

και η ασφάλεια. Τον Ιούλιο του 2017, τέθηκε σε 

διαβούλευση από την Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, μια  

νέα πρόταση Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για 

την ΕΚΕ. Το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη 

Επιχειρηματικότητα έχει ως σκοπό τη ρύθμιση 

του πεδίο της ΕΚΕ και της ΥΕ, ως μέσο 

συμβολής των επιχειρήσεων και οργανισμών 

στη στήριξη των κοινωνικών δραστηριοτήτων, 

την προστασία του περιβάλλοντος, την 

ενίσχυση της αγοράς και στη βελτίωση των 

συνθηκών του εσωτερικού περιβάλλοντος 

λειτουργίας τους.  Σύμφωνα με το σχέδιο του 

2017, η ΕΚΕ αποτυπώνεται σε τρεις 

Στρατηγικούς Στόχους:  

❖ Υγιές οικονομικό περιβάλλον – 

βελτίωση επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος 

❖ Περιβαλλοντικά υπεύθυνη 

επιχειρηματικότητα 

❖ Ενίσχυση δικαιωμάτων ανθρώπου, 

καταναλωτών και εργαζομένων 

Παράλληλα, οι παραπάνω στρατηγικοί στόχοι 

αναλύονται σε επιχειρησιακούς αλλά και 

δράσεις με συγκεκριμένους στόχους. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σημασία 

προβολής των κοινωνικά υπεύθυνων 

επιχειρήσεων και στην επιβράβευση τους. Για 

τους σκοπούς αυτούς προτείνεται η 

δημιουργία κεντρικής πύλης πληροφόρησης 

υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η 

δημιουργία τρόπων πιστοποίησης της ΕΚΕ 

(απανομή ανάλογου σήματος ή βραβείου) , 

ενώ προβλέπεται και η δημιουργία 

Παρατηρητηρίου ΕΚΕ. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στο διττό ρόλο των 

δημόσιων φορέων, συμβάλλοντας τόσο στην 

προώθηση και ενσωμάτωση της ΕΚΕ, όσο και 

στην υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ στο εσωτερικό 

και εξωτερικό τους περιβάλλον. Κατά τη 

διαβούλευση του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής 

για την ΕΚΕ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 28 

Ιούλιου 2017 , επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει 

σύνδεση με τους στόχους της «Ατζέντα 2030» 

του ΟΗΕ, το Οικουμενικό Σύμφωνο των 

Ηνωμένων Εθνών, τη πρωτοβουλία για την 

σύνταξη εκθέσεων απολογισμού Global 

Reporting Initiative (GRI), το πρότυπο ISO26000 

κλπ3 

                                                           

3 http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8205#comments Σχόλια επί 

του Άρθρου 01 Πλαίσιο αρχών και στόχων του «Σχεδίου Εθνικής 
Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη 
Επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών» 

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8205#comments
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5 Νομοθεσία σχετική με 
την ΕΚΕ 

Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την 

ΕΚΕ εμπεριέχει νόμους και οδηγίες που 

διευκολύνουν την Ελληνική Κυβέρνηση να 

ενθαρρύνει την επιχειρηματική κοινότητα να 

εφαρμόσει μέρη της ΕΚΕ παρέχοντας 

κατευθυντήριες γραμμές και άλλα βασικά 

εργαλεία. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντική 

είναι η συμβολή ανεξάρτητων φορέων που 

ασχολούνται με την ΕΚΕ οι οποίοι βοηθούν 

στην προώθηση καλών πρακτικών ΕΚΕ. 

 

Αυτές οι πρακτικές είναι ενσωματωμένες σε 

μια σειρά πρωτοβουλιών που υποστηρίζονται 

από την Ελληνική Κυβέρνηση, όπως η 

προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας και 

της ΕΚΕ σε τομείς όπως η ενέργεια, ο 

τουρισμός, η τεχνολογία και η έρευνα μέσα 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

για τη περίοδο 2014-2020. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει 

τα κατάλληλα βήματα για να εκμεταλλευτεί την 

εμπειρογνωμοσύνη μη-κυβερνητικών φορέων 

και οργανισμών σε σχέση με την ΕΚΕ, για να 

υποβοηθήσει το ασθενές υπάρχον νομοθετικό 

πλαίσιο. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία 

για την Ισότητα των Φύλων και η CSR Hellas  

υπέγραψαν, το 2011, μνημόνιο συνεργασίας με 

στόχο την προώθηση θεμάτων που αφορούν 

την ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας, 

καθορίζοντας και τις ευθύνες της κάθε 

πλευράς. Η ισότητα των φύλων στον χώρο 

εργασίας περιλαμβάνει και την προώθηση 

πολιτικών που θα αυξήσουν τον αριθμό των 

γυναικών που εργάζονται, σε όλα τα επίπεδα 

της ιεραρχίας και σε ένα ευρύ φάσμα τομέων 

συμπεριλαμβανομένου και της έρευνας και της 

καινοτομίας. 

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την ΕΚΕ 

του 2014, η σχετική νομοθεσία, που αφορά 

προσαρμογές ή κυρώσεις διεθνούς νομοθεσίας 

παρουσιάζεται χρονικά από το 1952, και 

περιλαμβάνει νόμους και οδηγίες όπως την 

Διεθνή Σύμβαση που αφορά την Εξαναγκαστική 

ή Υποχρεωτική Εργασία, τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, 

τον Χάρτη των Βασικών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 

την Σύμβαση για την Πρόληψη και την Άμεση 

Λήψη των Απαραίτητων Ενεργειών για την 

εξάλειψη της παιδικής εργασίας, τη Τριμερή 

Διακήρυξη Αξιών του Διεθνούς Οργανισμού 

Εργασίας για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που 

αφορούν τη κοινωνική πολιτική, το Πρότυπο 

για την Κοινωνική Ευθύνη – ISO 26000, τις 

κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τα 

εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα και την 

ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για την ΕΚΕ. 

Οι εθνικοί νομοί που σχετίζονται με την ΕΚΕ 

είναι:   

❖ Ν. 2716/1999 σχετικά με τη λειτουργία 

των Κοινωνικών Συνεταιρισμών 

Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) οι 

οποίοι αποβλέπουν στην κοινωνικό- 

οικονομική ενσωμάτωση και 

επαγγελματική ένταξη των ατόμων με 

σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

συμβάλλοντας στην θεραπεία τους και 

στην οικονομική τους αυτάρκεια. 

❖ Ο Νόμος 3304/2005, σχετικά με την 

εφαρμογή της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή 

εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή 
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άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 

στην απασχόληση και την εργασία. 

❖ Το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009, περί 

περιβαλλοντικής ευθύνης, για την 

πρόληψη και αποκατάσταση των 

ζημιών στο περιβάλλον (εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2004/35/ΕΚ) και την 

αναγνώριση περιβαλλοντικής ευθύνης, 

μέσω της καθιέρωσης της αρχής «ο 

ρυπαίνων πληρώνει». 

❖ Ο Νόμος 3850/2010, που αποτελεί 

Κώδικα Νόμων για την προστασία της 

υγείας και την ασφάλεια των 

εργαζομένων. 

❖ Ο Νόμος 3855/2010, σχετικά με τις 

πράσινες δημόσιες συμβάσεις, όπου 

περιγράφονται οι αρχικές διοικητικές 

δράσεις για την ανάπτυξη εθνικής 

πολιτικής και οδικού χάρτη για τις 

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. 

❖ Ο Νόμος 3896/2010, σχετικά με τις ίσες 

ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση 

ανδρών και γυναικών στην εργασία 

τους είτε στον ιδιωτικό είστε στον 

δημόσιο τομέα. 

❖ Ο Νόμος 4019/2011, περί κοινωνικής 

οικονομίας και κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, που αφορά τη 

δημιουργία επιχειρήσεων που 

προωθούν την κοινωνική και 

οικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινωνικών 

ομάδων, την καταπολέμηση της 

φτώχειας, των διακρίσεων και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

Καθιερώνεται, επίσης, η έννοια των 

κοινωνικά υπεύθυνων δημοσίων 

συμβάσεων που ενσωματώνουν 

κοινωνικές διαστάσεις στα κριτήρια 

ανάθεσης της σύμβασης. 

❖ Ο Νόμος 4074/2012, περί της κύρωσης 

της σύμβασης για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες. 

❖ Ο Νόμος 4093/2012, μέσω του οποίου 

καθορίζεται νομοθετικά ο κατώτατος 

μισθός και τίθεται σε πιλοτική 

εφαρμογή πρόγραμμα σχετικά με την 

εξασφάλιση του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος. 

❖ Η Υπουργική Απόφαση 135/2014, περί 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων μέσω της οποίας 

επιχειρείται να αναγνωριστεί η εθελοντική 

ανάληψη περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών 

ΕΚΕ από τους φορείς ιδιωτικών και 

δημόσιων έργων και δραστηριοτήτων και 

να ληφθούν υπ’ όψη τα αποτελέσματα των 

πρωτοβουλιών αυτών κατά την εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

κατά την έγκριση των όρων για την 

αντιμετώπισή τους.Ν.4430/2016 περί 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

που ουσιαστικά βελτιώνει τις αδυναμίες 

του προηγούμενου Νόμου, εισάγει την 

έννοια του Συνεταιρισμού Εργαζομένων, 

καθιερώνονται περισσότερες 

διευκολύνσεις και ορίζονται μέτρα για τη 

διαφάνεια στη λειτουργία των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 

❖ Ν. 3487/2006 Ενσωμάτωση στο εθνικό 

δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για 

την τροποποίηση των Οδηγιών του 

Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 

86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με 
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τους ετήσιους και τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων 

μορφών, τραπεζών και άλλων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων» 

❖ Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων, συναφών ρυθμίσεων και 
άλλων διατάξεων. 

❖ Ν. 4403/2016 Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 
20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 
2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και συναφείς 
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων 
μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 
της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 
330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ 
όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
πληροφοριών για την πολυμορφία από 
ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και 
ομίλους» και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού.  

❖ Εγκύκλιος 62784 της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η 
οποία αποσαφηνίζει θέματα που 
καλύπτονται από τους Νόμους 4403/2016 
& 4308/2014. Πιο συγκεκριμένα, η 
εγκύκλιος αφορά την εμπορική 
δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων που λήγουν την 07 Ιουλίου 

2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων 
(ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη 
χρηματοοικονομικής κατάστασης, 
πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της 
δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4403/2016 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν.4308/2014. χρόνος και τρόπος σύγκλισης 
της τακτικής γενικής συνέλευσης και της 
συνέλευσης των εταίρων. 

❖ Ν. 4412/2016, περί Δημοσίων Συμβάσεων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών, που 

ενσωματώνει τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  για 

τις δημόσιες προμήθειες και 2014/25/ΕΕ 

για τις προμήθειες φορέων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς ύδατος, 

της ενέργειας, των μεταφορών και των 

ταχυδρομικών υπηρεσίων. 

Ακόμη, μια σειρά εθνικών πολιτικών, πλάνων 

δράσης και προγραμμάτων υπό την εποπτεία 

του ΕΣΠΑ είναι συνδεμένα έμμεσα ή άμεσά με 

την ΕΚΕ και αφορούν πολιτικές διαχείρισης 

λυμάτων, ενσωμάτωση της κοινότητας των 

Ρομά, σχέδια δράσης για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τον πράσινο τουρισμό, την 

πράσινη επιχειρηματικότητά, την καινοτόμα 

επιχειρηματικότητά και την παροχή 

προγραμμάτων κατάρτισης για την έξοδο από 

την οικονομική κρίση στο πλαίσιο της 

προώθησης τη κοινωνικής οικονομίας. 

Εκτός από την πολιτική προσπάθεια 

προώθησης της ΕΚΕ, υπάρχει μια πληθώρα 

ΜΚΟ και άλλων φορέων, που υποστηρίζουν τις 

πιο πάνω κρατικές πρωτοβουλίες. Οι πιο 

σημαντικοί εξ αυτών είναι ο ΣΕΒ, το Ινστιτούτο 

Κοινωνικής Οικονομίας, η CSR Hellas και η 

Greek Global Compact. 
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6 Χρήση διεθνών 
συστημάτων 
πιστοποιήσεως για 
την ΕΚΕ 

Κατά την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου ΕΚΕ 

του 2014, δεν υπήρξε διεθνής καθοδήγηση και 

συνεπώς δεν βασίστηκε σε κανένα από τα 

διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα 

πιστοποιήσεων ΕΚΕ. Δηλαδή, δεν υπάρχει 

ευδιάκριτη σύνδεση του σχεδίου με τα διεθνή 

πρότυπα ΕΚΕ. Ταυτόχρονα, όμως, το Εθνικό 

Σχέδιο αναγνωρίζει τη σημασία αυτών των 

συστημάτων όπως το ISO 26000, οι 

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις και το σύστημα GRI 

G4  και υποστηρίζει τη χρήση τους από 

οργανισμούς και εταιρείες στην Ελλάδα. Ένας 

από τους βασικούς στόχους του Εθνικού 

Σχεδίου είναι η εναρμόνιση εθνικής 

νομοθεσίας με όλες αυτές τις πρακτικές,  

δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για 

την ΕΚΕ.  Αντιθέτως, το σχέδιο Εθνικής 

Στρατηγικής για την ΕΚΕ του 2017 δεν 

παρουσιάζει καμία σύνδεση με τα ήδη 

υπάρχοντα πρότυπα ενώ παράλληλα αναφέρει 

τη δημιουργία τρόπων πιστοποίησης της ΕΚΕ 

χωρίς όμως να τους καθορίζει. 

6.1  Ο Ελληνικός Κώδικας 

Βιωσιμότητας   

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Βιώσιμη Ελλάδα 

2020, έχει αναπτυχθεί ο Ελληνικός Κώδικας 

Βιωσιμότητας (ΕΚΒ) που φιλοδοξεί να 

αποτελέσει ένα εργαλείο διαφάνειας και 

αυτοδέσμευσης των οργανισμών σε θέματα 

βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης 

επιχειρηματικότητας το οποίο θα απαντά στις 

επιταγές της οδηγίας της ΕΕ για δημοσιοποίηση 

η χρηματοοικονομικών στοιχείων. Ο ΕΚΒ είναι 

αποτέλεσμα της συνεργασίας του Quality Net 

Foundation και του German Council for 

Sustainable Development (RNE) και αντλεί 

τεχνογνωσία από τον Γερμανικό Κώδικα 

Βιωσιμότητας ο οποίος είναι επίσημα 

αναγνωρισμένος ως πλαίσιο αναφοράς και 

ανταπόκρισης στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η 

ομάδα εργασίας στηρίχθηκε σε διεθνή 

πρότυπα προκειμένου να αναπτύξει το 

ελληνικό μοντέλο με όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα. Τα 

διεθνή πρότυπα που λήφθηκαν υπ’ όψην είναι: 

❖ Global Reporting Initiatives (GRI) 

❖ United Nations’ Global Compact 

❖ Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 

❖ European Federation of Financial 

Analysts Societies 

❖ ISO 9001: Συστήματα διαχείρισης 

ποιότητας 

❖ ISO 14001: Συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

❖ Κανονισμός EMAS: Κανονισμός 

1221/2009 περί της εκούσιας 

συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό 

σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 

οικολογικού ελέγχου  

❖ ISO 26000: Οδηγός για την κοινωνική 

ευθύνη των οργανισμών 

❖ ISO 50001: Συστήματα διαχείρισης της 

ενέργειας 

❖ ISO 39001: Συστήματα διαχείρισης 

οδικής ασφάλειας 

❖ ISO 37001: Συστήματα διαχείρισης κατά 

της δωροδοκίας 

❖ SA 8000: Συστήματα Διαχείρισης 

Εταιρικής  Υπευθυνότητας 

❖ OHSAS 1801: Συστήματα διαχείρισης 

της υγείας και της ασφάλειας στην 

εργασία 
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Ο ΕΚΒ αποτελείται από 4 περιοχές δράσης και 

20 κριτήρια και κατά τη δημιουργία του 

συνυπολογίστηκαν οι ιδιομορφίες της 

ελληνικής αγοράς, το μέγεθος των οργανισμών 

καθώς και ο βαθμός ωρίμανσης τους. 

 

Διάγραμμα 1 Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας και τα κριτήρια του 
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 Ο ΕΚΒ διαθέτει 4 διαδοχικά επίπεδα εφαρμογής σύμφωνα με το μέγεθος και την ωρίμανση των 

εσωτερικών διαδικασιών κάθε επιχείρησης, καθιστώντας την σύνδεση με την βιώσιμη ανάπτυξη και 

την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, προσβάσιμη για όλους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2 Τα κριτήρια του ΕΚΒ, ανά επίπεδο 

Στο παραπάνω διάγραμμα αποτυπώνεται η 

διαβάθμιση του ΕΚΒ, ανάλογα με το μέγεθος 

της επιχείρησης. Είναι προφανές, ότι η 

διαβάθμιση αυτή βοηθάει την οικειοποίηση 

πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και ΕΚΕ από το 

σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων και 

ειδικότερα από τις ΜΜΕ. Αποτελεί κοινή 

λογική, ότι μία μεγάλη πολυεθνική εταιρεία δεν 

γίνεται λογίζεται ως ισοδύναμη με μία ΜΜΕ 

και επομένως δε γίνεται να υπάρχουν 

απαιτήσεις ίδιου επιπέδου. Παρακάτω 

ακολουθεί, ο πίνακας με την αντιστοίχιση του 

μεγέθους του οργανισμού και του επιπέδου 

που ανήκει. 

Επίπεδο Μέγεθος επιχείρησης 

1 Πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση εκ του νόμου 

2 Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 

3 Εισηγμένες επιχειρήσεις με προσωπικό έως 500 άτομα 

4 

Εισηγμένες επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 500 άτομα & 

θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα εισηγμένων στη χώρα 

προέλευσης 

Πίνακας 1 Αντιστοιχία μεγέθους επιχείρησης και επιπέδου εφαρμογής του ΕΚΒ

Επίπεδο 1                                    

5 κριτήρια 

Στρατηγική ανάλυση & 

μέτρα 

Υπευθυνότητα 

Χρήση φυσικών πόρων 

Εργασιακά δικαιώματα 

Διαφθορά – 

διαδικασίες πρόληψης 

παράνομων 

συμπεριφορών 

Επίπεδο 2                                    

10 κριτήρια 

5 κριτήρια επιπέδου 1+ 

Στόχοι 

Διαχείριση πόρων 

Ίσες ευκαιρίες 

Απασχόληση 

Τοπική κοινωνία 

Επίπεδο 3                                    

15 κριτήρια 

10 κριτήρια επιπέδου 2+ 

Κανόνες & διαδικασίες 

Έλεγχος 

Κλιματική αλλαγή – 

σχετικές εκπομπές 

αερίων του 

θερμοκηπίου 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

Πολιτική επιρροή 

Επίπεδο 4                                    

20 κριτήρια 

15 κριτήρια επιπέδου 3+ 

Ουσιαστικότητα 

Στάδιο αλυσίδας 

προστιθέμενης αξίας 

Σύστημα παροχής 

κινήτρων 

Συνεργασία με 

συμμέτοχους 

Καινοτομία και 

διαχείριση προϊόντος 
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7 ΕΚΕ στις ΜΜΕ 

Οι ΜΜΕ  αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας, καθώς το 99,9% των 

επιχειρήσεων είναι ενταγμένες στην κατηγορία των ΜΜΕ, όπως καταδεικνύεται από τον πιο κάτω 

πίνακα: 

Μέγεθος Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός εργαζομένων Προστιθέμενη αξία 

 

Ελλάδα ΕΕ-28 Ελλάδα ΕΕ-28 Ελλάδα ΕΕ-28 

Αριθμός Μερίδιο Μερίδιο Αριθμός Μερίδιο Μερίδιο 
Δις 

€ 
Μερίδιο Μερίδιο 

Micro 682.132 69.8% 92,8% 1.264.804 59,1% 29,5% 17,0 35,9% 21,2% 

Small 19.631 2,8% 6,0% 361.331 16,9% 20,2% 9,6 20,3% 18,0% 

Medium 2.576 0,4% 1,0% 241.105 11,3% 17,0% 9,0 18,9% 18,2% 

SMEs 704.339 99,9% 99,8% 1.867.240 87,3% 66,8% 35,6 75,1% 57,4% 

Large 397 0,1% 0,2% 271.720 12,7% 33,2% 11,8 24,9% 42,6% 

Σύνολο 704.736 100,0% 100,0% 2.138.960 100,0% 100,0% 47,4 100,0% 100,0% 

Πίνακας 2 Αριθμός ΜΜΕ στην Ελλάδα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016) 

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που αφορά τις ελληνικές ΜΜΕ για 

το 2016, οι ΜΜΕ στην Ελλάδα δεν έχουν 

καταφέρει να επανακάμψουν από την 

οικονομική κρίση που τις έπληξε. Το 2015, η 

προστιθέμενη αξία τους ήταν 35% μικρότερη σε 

σχέση με το 2008, ενώ η ανεργία βρισκόταν στο 

23 % (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016) ενώ οι 

προβλέψεις για την περίοδο 2016- 2017, στην 

καλύτερη των περιπτώσεων, χαρακτηρίζονται 

ως μέτριες, με μικρά σημάδια βραχυπρόθεσμης 

ανάκαμψης. Επιπρόσθετα, τα ποσοστά 

απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας για τις 

ΜΜΕ αναμένεται να παραμείνουν σταθερά 

κατά την περίοδο 2015 έως 2017. Ακόμη, η 

πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεών, 

δηλαδή οι επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται 

στην κατηγορία micro, οι οποίες  αποτελούν το 

96.8% των ελληνικών επιχειρήσεων, 

αναμένεται να σημειώσουν υποχώρηση στην 

προστιθέμενη αξία τους, της τάξης του 2%, ενώ  

η ανεργία θα παραμένει στο ίδιο επίπεδο 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). Ταυτόχρονα, οι 

επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους αναμένεται να 

βελτιώσουν τους δείκτες προστιθέμενης αξίας 

και απασχόλησης κατά 2% με 3%. 

7.1 ΜΜΕ στην Κρήτη 

Όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στην 

Κρήτη, οι ΜΜΕ συνιστούν τη ραχοκοκαλιά της 

τοπικής οικονομίας καθώς αποτελούν το 99.9% 

των 56.000 επιχειρήσεων του νησιού. Οι 

επιχειρήσεις της Κρήτης σημειώνουν συνολικό 

ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 9,8 

δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου. Παράλληλα, 

είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι οι κύριες 

μορφές οικονομικής δραστηριότητας στο νησί 

είναι ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή, με 

τους σημαντικότερους τομείς να είναι αυτοί της 

λιανικής πώλησης, των ξενοδοχειακές 
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βιομηχανιών και των βιομηχανιών τροφίμων. 

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις κρητικές 

επιχειρήσεις παρουσιάζονται στα 2 παρακάτω 

γραφήματα:  

 

Διάγραμμα 3 Αριθμός επιχειρήσεων στην Κρήτη, κατά νομό (Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛΣΤΑΤ, 2010) 

 

Διάγραμμα 4 Κύκλος εργασιών κατά νομό (σε εκατ. ευρώ) - (Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛΣΤΑΤ, 2010) 
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7.2 ΕΚΕ στις ελληνικές ΜΜΕ 
Οι περισσότερες πρωτοβουλίες και η έκδοση 

εκθέσεων ΕΚΕ στην Ελλάδα γίνονται, ως επί το 

πλείστον, από μεγάλες πολυεθνικές ή αμιγώς 

ελληνικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η 

περιορισμένη απήχηση της ΕΚΕ στη χώρα, 

καθιστά κατανοητή την έλλειψη εφαρμογής 

πολιτικών ΕΚΕ από τις ελληνικές ΜΜΕ.  

Παρά την μικρή διείσδυση της ΕΚΕ στις 

ελληνικές ΜΜΕ, αρκετοί μη-κυβερνητικοί 

οργανισμοί, όπως η CSR Hellas, αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες για την προώθηση της σε αυτές. 

Η CSR Hellas είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος 

των ετήσιων βραβείων ΕΚΕ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, από την έναρξη του διαγωνισμού, 

το 2013, έως και σήμερα και έχει προχωρήσει 

στην εισαγωγή κατηγορίας που βραβεύει τις 

καλύτερες πρακτικές ΕΚΕ από ΜΜΕ (CSR Hellas, 

2016).  

Επιπρόσθετα, το 2004, προχώρησε μαζί με 

άλλους φορείς, στην προώθηση του 

προγράμματος «Ερμής», το οποίο στόχευε στην 

υποστήριξη των ΜΜΕ για την εφαρμογή και 

αποτελεσματική αποδοχή πρακτικών ΕΚΕ με 

στόχο την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης 

ανταγωνιστικότητάς τους. (CSR Hellas, 2004). 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την αρωγή 

φορέων όπως, η Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), το Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), 

ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών 

Παιχνιδιών και Αμαξών (ΣΕΒΠΠΑ), ο Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 

και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού 

Εμπορίου (ΕΣΕΕ). Στο πλαίσιο του 

προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν διάφορες 

δράσεις όπως η διεξαγωγή έρευνας από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών για την κατανόηση της 

υπάρχουσας κατάστασης και τον εντοπισμό 

των ειδικών αναγκών και εμποδίων που έχουν 

οι ΜΜΕ στην εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ και ο 

σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού και η 

υλοποίηση ολοκληρωμένης εκστρατείας 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ΕΚΕ 

προς τις ΜΜΕ. Ακόμη, εκδόθηκαν δύο 

κατάλογοι καλών πρακτικών και ένας οδηγός 

ΕΚΕ για ΜΜΕ. Η προσπάθεια αυτή, αν και 

πρωτοπόρα το 2004, δεν συνοδεύτηκε με 

περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες γύρω 

από την ΕΚΕ και τις ελληνικές ΜΜΕ. 

Η λιγοστή απήχηση της ΕΚΕ στις ΜΜΕ στην 

Ελλάδα εξηγείται από διάφορους λόγους. 

Σύμφωνα με μελέτη της ICAP Group για την ΕΚΕ 

στην Ελλάδα το 2016, ο κυριότερος 

αποτρεπτικός παράγοντας εφαρμογής της ΕΚΕ 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν η τρέχουσα 

οικονομική συγκυρία, ενώ με μικρή διαφορά 

ακολουθεί το οικονομικό κόστος (ICAP Group, 

2016). Επιπλέον, η έλλειψη κινήτρων, η κακή 

πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την ΕΚΕ 

και η γραφειοκρατία διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο για την μειωμένη εφαρμογή 

δράσεων ΕΚΕ στην ελληνική επικράτεια. Τα 

αναλυτικά αποτελέσματα της μελέτης 

παρουσιάζονται διαγραμματικά στο παρακάτω 

γραφιστικό
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  Διάγραμμα 5 Αποτρεπτικοί παράγοντες εφαρμογής της ΕΚΕ από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις (ICAP Group, 2016) 

Σε παρεμφερή έρευνα που πραγματοποίησε, το 

2006, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, εντοπίζονται 

χρήσιμα στοιχεία που, εάν συγκριθούν με την 

έρευνα της ICAP Group, μπορούν να 

οδηγήσουν στην εξαγωγή πολύτιμων 

συμπερασμάτων. Οι εν λόγω έρευνες 

διεξήχθηκαν με διαφορά 10 ετών και 

αναφέρονται τόσο στο διάστημα πριν την 

εμφάνιση της οικονομικής κρίσης όσο και κατά 

τη διάρκεια της. 

 

Διάγραμμα 6 Πυραμίδα ιεράρχησης αποτρεπτικών παραγόντων για την εφαρμογή της ΕΚΕ στις 

ελληνικές ΜΜΕ (ΕΚΠΑ, 2006) 

Όπως είναι ευδιάκριτο από την παραπάνω 

ιεραρχική πυραμίδα, οι αποτρεπτικοί 

παράγοντες, για την εφαρμογή πολιτικών ΕΚΕ 

από τις ΜΜΕ στην Ελλάδα, παραμένουν 

σταθεροί, δίχως ιδιαίτερες μεταβολές. 

Εξαιρουμένης της προσθήκης της δυσμενούς 

τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας το 2016, οι 

παράγοντες παραμένουν ακριβώς οι ίδιοι με 

κάποιες διαφοροποιήσεις στην ιεραρχία. 

Συμπερασματικά, κατά την περασμένη 10ετία, 

δεν παρατηρείται σημαντική πρόοδος όσον 
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αφορά την ύπαρξη και την 

αποτελεσματικότητα των δράσεων εξάλειψης 

των ανωτέρω αποτρεπτικών παραγόντων. Στο 

σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί, ότι και το 

2006, που η οικονομική θέση των επιχειρήσεων 

και της χώρας στο σύνολο της, ήταν, κατά 

γενική ομολογία, σε αισθητά καλύτερη 

κατάσταση, οι ΜΜΕ ιεραρχούσαν το 

οικονομικό κόστος ως πρωταρχικό αποτρεπτικό 

παράγοντα εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ.  

Μία δυνητική εξήγηση του συγκεκριμένου 

φαινομένου συνιστά η λανθασμένη εντύπωση 

των ελληνικών ΜΜΕ για τον ορισμό της ΕΚΕ και 

τις δυνατότητες που προσφέρει σχετικά με την 

βελτίωση του εταιρικού brand name, την 

αύξηση της αναγνωρισιμότητας, την ύπαρξη 

θετικών στάσεων σχετικά με το brand και κατά 

συνέπεια της βελτίωση της κερδοφορίας

8 Ανθρώπινα δικαιώματα και υπεύθυνη διοίκηση 
εφοδιαστικής αλυσίδας 

Η Ελλάδα έχει υπογράψει μια σειρά διεθνών 

συνθηκών σχετικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Συνθήκη της 

Γενεύης αναφορικά με  τους πρόσφυγες και η 

Συνθήκη του ΟΗΕ ενάντια στα βασανιστήρια. Η 

Ελληνική Δημοκρατία, μέσω του Ελληνικού 

Συντάγματος, εγγυάται όλα τα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα στους Έλληνες πολίτες 

και γενικά σε όσους βρίσκονται εντός των 

συνόρων της, δίχως διακρίσεις και εξαιρέσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Νόμος 3304/2005 

αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή 

εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας και ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού εφαρμόζει τις 

Ευρωπαϊκές οδηγίες 2000/43/EC και 

2000/78/EC και εγγυάται την ίση μεταχείριση 

και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

για όλα τα άτομα στην Ελλάδα. 

Διάφοροι διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν 

την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην Ελλάδα.  Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, 

η προσφυγική και η οικονομική κρίση έχουν 

δυσκολέψει το έργο του κράτους για τη 

διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στη χώρα (Διεθνής Αμνηστία, 

2017). Τα τελευταία 2 χρόνια, ειδικότερα μετά 

την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό, 

η Ελλάδα έχει κληθεί να αντιμετωπίσει 

σημαντικές προκλήσεις για την παροχή 

κατάλληλων συνθηκών υποδοχής προσφύγων 

καθώς και για την παροχή υπηρεσιών αίτησης 

ασύλου για πρόσφυγες και μετανάστες 

(Διεθνής Αμνηστία, 2017). Ακόμη, το κλείσιμο 

της οδού των Βαλκανίων έχει οδηγήσει στον 

εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων στην 

Ελλάδα, οι οποίοι διαμένουν σε άθλιες 

συνθήκες θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους 

(Διεθνής Αμνηστία, 2017). Τέλος, στην Ελλάδα 

παρατηρούνται και φαινόμενα βασανιστηρίων 

ή ανάρμοστης - βίαιης συμπεριφοράς από τα 

όργανα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της 

σύλληψης ή κράτησης (Διεθνής Αμνηστία, 

2017).  

Δύο ανεξάρτητοι φορείς, η Εθνική Επιτροπή για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και ο 

Συνήγορος του Πολίτη είναι τα μέσα με τα 

οποία το ελληνικό κράτος επιβλέπει την 

εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
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την υπεύθυνη εφοδιαστική διαχείριση τόσο 

στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

8.1 Εθνική Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου 

Η ΕΕΔΑ αποτελεί ανεξάρτητο συμβουλευτικό 

όργανο του Ελληνικού Κράτους και ασχολείται 

με θέματα που άπτονται της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συστάθηκε από το 

Νόμο 2667/1998, με βάση τις Αρχές των 

Παρισίων των Ηνωμένων Εθνών και 

συγκροτήθηκε σε σώμα για πρώτη φορά στις 

10 Ιανουαρίου 2000. Σε αυτήν εκπροσωπούνται 

ανεξάρτητες αρχές, πανεπιστημιακές σχολές 

νομικών και πολιτικών επιστημών, 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά 

κόμματα και υπουργεία.  

Σύμφωνα με την επιτροπή, ως αποστολή της 

περιγράφεται «η διαρκής παρακολούθηση της 

εξέλιξης των θεμάτων προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και η συνεχής 

ενημέρωση και προώθηση της σχετικής 

έρευνας.». Άλλες σημαντικές αρμοδιότητες της 

επιτροπής αποτελούν  η ανταλλαγή εμπειριών 

σε διεθνές επίπεδο με τους αρμόδιους 

οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ, οι ομόλογες επιτροπές 

άλλων κρατών και η κοινωνία των πολιτών και 

η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε 

θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, έχοντας 

έτσι ένα σημαντικό ρόλο στη νομοθετική 

διαδικασία η οποία σχετίζεται με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

8.2 Ο Συνήγορος του Πολίτη  

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μια ανεξάρτητη 

αρχή, η οποία θεσμοθετήθηκε από το 

Σύνταγμα και έχει ως στόχο της, την ουσιαστική 

διαμεσολάβηση ανάμεσα στην δημόσια 

διοίκηση και τον πολίτη, με απώτερο σκοπό να 

βοηθήσει τους πολίτες να ασκήσουν 

ουσιαστικά τα δικαιώματα τους. Σύμφωνα με 

την ιστοσελίδα του Συνηγόρου, «Η βασική 

κατευθυντήρια αρχή και ο γνώμονας της 

λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη, είναι η 

προσήλωση στη λογική του θετικού 

αθροίσματος».  Αυτό σημαίνει, πως στόχος του 

Συνηγόρου είναι η ανάδειξη λύσεων από τις 

οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες 

όσο και η διοίκηση. Ειδικά στην σημερινή 

Ελλάδα, της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, ο 

Συνήγορος του Πολίτη ερευνά τα προβλήματα 

που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες 

παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει 

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας 

την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις 

διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. 

Τέλος, ο Συνήγορος λειτουργεί ως 

θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση 

της εφαρμογής των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού 

και των ευπαθών ομάδων. (Συνήγορος του 

Πολίτη). 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος για 

υποθέσεις που αφορούν στις υπηρεσίες: 

❖ του δημοσίου, όπως υπουργεία, 

εφορίες, τελωνεία, πολεοδομίες, 

αστυνομικά τμήματα, φυλακές, 

σχολεία, πρεσβείες της Ελλάδας κ.λπ. 

❖ των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών 

τους 

❖ των ΝΠΔΔ, όπως ασφαλιστικά ταμεία, 

νοσοκομεία, πανεπιστήμια κ.λπ. 

❖ των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας 

(ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.) 

❖ των κρατικών ΝΠΙΔ, των δημοσίων 

επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων 
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των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή 

έμμεσα το δημόσιο με διοικητική 

πράξη ή ως μέτοχος. 

Κατ’ εξαίρεση, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί 

να ελέγξει και συμπεριφορά ιδιωτών, όταν: 

❖ προσβάλλονται τα δικαιώματα των 

παιδιών 

❖ υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ 

ανδρών και γυναικών σε εργασιακά 

θέματα. 

9 Κοινωνικές και Εργασιακές Πολιτικές 

Η ελληνική νομοθεσία διασφαλίζει και 

προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

προέρχονται από ευπαθείς ομάδες  και 

μειονότητες. Πιο συγκεκριμένα, σε ισχύ 

βρίσκονται οι παρακάτω νόμοι: 

❖ Ν. 2716/1999 σχετικά με τη λειτουργία 

των Κοινωνικών Συνεταιρισμών 

Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) οι 

οποίοι αποβλέπουν στην κοινωνικό- 

οικονομική ενσωμάτωση και 

επαγγελματική ένταξη των ατόμων με 

σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

συμβάλλοντας στην θεραπεία τους και 

στην οικονομική τους αυτάρκεια. 

❖ Ν.3304/2005 σχετικά με την εφαρμογή της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού στην απασχόληση και 

την εργασία. 

❖ Ν.3896/2010 σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες 

και την ίση μεταχείριση ανδρών και 

γυναικών στην εργασία και στην 

απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα. 

❖ Ν.4019/2011 περί Κοινωνικής Οικονομίας 

και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που 

αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων που 

προωθούν την κοινωνική και οικονομική 

ένταξη περιθωριοποιημένων κοινωνικών 

κατηγοριών και την καταπολέμηση της 

φτώχειας, των διακρίσεων και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Καθιερώνεται 

επίσης η έννοια των κοινωνικά υπεύθυνων 

δημοσίων συμβάσεων που ενσωματώνουν 

κοινωνικές διαστάσεις στα κριτήρια 

ανάθεσης της σύμβασης. 

❖ Ν.4430/2016 περί Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας που ουσιαστικά 

βελτιώνει τις αδυναμίες του 

προηγούμενου Νόμου, εισάγει την έννοια 

του Συνεταιρισμού Εργαζομένων, 

καθιερώνονται περισσότερες 

διευκολύνσεις και ορίζονται μέτρα για τη 

διαφάνεια στη λειτουργία των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 

9.1 Το πρόγραμμα «Επιταγή 

εισόδου στην αγορά 

εργασίας»  

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αναλάβει μια 

σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ως 

στόχο την επανένταξη των ανέργων στην αγορά 

εργασίας. Ίσως η κυριότερη πρωτοβουλία, είναι 

το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδους την αγορά 

εργασίας» το οποίο στοχεύει σε μια δομημένη 

πορεία επανένταξης των άνεργων στην αγορά 

εργασίας τοποθετώντας τους, εν τέλει, σε 

θέσεις απασχόλησης επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τομέα. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα 



   

 
 31 

πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης και πλήρως 

χρηματοδοτούμενης επανένταξης στην αγορά 

εργασίας, με έμφαση στους μακροχρόνια 

άνεργους. Αρχικά, το πρόγραμμα αφορούσε 

νέους έως 29 ετών αλλά πλέον έχει επεκταθεί 

και στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. 

Στο πρόγραμμα εμπλέκεται μια πληθώρα 

φορέων, όπως η ΕΥΕ του Υπουργείου Εργασίας 

ως o κύριος φορέας υλοποίησης, η ΕΥΔ του 

ΕΠΑΝΑΔ ως φορέας χρηματοδότησης, ο ΟΑΕΔ 

ως φορέας θεσμικά αρμόδιος για θέματα 

απασχόλησης και το ΙΤΥΕ Διόφαντος ως ο 

τεχνολογικός εταίρος(Υπουργείο Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, 2015). Πέρα από τους 

προαναφερθέντες υπάρχουν και οι φορείς οι 

οποίοι υλοποιούν παρεμβάσεις (προσκλήσεις) 

τύπου Voucher, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας (ΤΕΕ), η Ένωση Συντακτών Ημερησίων 

Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), το Ινστιτούτο 

Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), το Γραφείο 

Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Η καινοτόμα αυτή δράση βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στη χρήση ενός πληροφοριακού 

συστήματος (http://voucher.gov.gr), το οποίο 

παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε 

πολίτες, επιχειρήσεις και στις επιβλέπουσες 

δημόσιες αρχές, οι οποίες αφορούν στην 

ολοκληρωμένη διαχείριση των διαδικασιών 

κατάρτισης, με τη χρήση του διαδικτύου. Το 

υλοποιημένο από το ΙΤΥΕ Διόφαντος σύστημα 

διαχείρισης VOUCHER, είναι στη γενική του 

μορφή αρθρωτής αρχιτεκτονικής, δηλαδή 

αποτελείται από επιμέρους υποσυστήματα 

(Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2015). Το κάθε 

υποσύστημα είναι εξειδικευμένο ανάλογα με 

την κάθε παρέμβαση. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

απαιτήσεις αλλάζουν ανά παρέμβαση και 

απαιτείται το πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης να μοντελοποιεί διαφορετική 

επιχειρησιακή λογική (business logic) και 

διαχείριση δεδομένων. Ακόμη, το εν λόγω 

σύστημα πέρα από την υλοποίηση πολλαπλών 

και σύνθετων ροών εργασιών, είναι 

διασυνδεδεμένο online και ανταλλάσσει 

δεδομένα με άλλα δημόσια πληροφοριακά 

συστήματα συμπεριλαμβανομένων και των 

συστημάτων του ΟΑΕΔ, του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην 

ΕΚΕΠΙΣ), του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, του ΤΕΕ και της ΕΣΗΕΑ.  Έτσι,  οι 

ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι πάροχοι 

κατάρτισης συμμετέχουν εύκολα και 

επωφελούνται από τις παροχές των διαφόρων 

προγραμμάτων κατάρτισης, ελαχιστοποιώντας 

τη χρήση εγγράφων και γραφειοκρατίας. 

Ταυτόχρονα, το σύστημα δίνει στις 

εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές τη δυνατότητα 

να  παρακολουθούν λεπτομερώς και να 

εποπτεύουν τις διαδικασίες που προβλέπονται 

για τα προγράμματα κατάρτισης, μειώνοντας 

έτσι κατά πολύ το διαχειριστικό κόστος και 

τους χρόνους ολοκλήρωσης των διαδικασιών 

υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των 

προγραμμάτων. 

http://voucher.gov.gr/
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Εικόνα 1 Infographic με τις ομάδες εθελοντισμού στην 

Ελλάδα (Omikron Project) 

 

Κατά την προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο (2007-13) έχουν υλοποιηθεί 14 

προσκλήσεις, εκ των οποίων οι 9 είναι ενεργές, 

με πάνω από 570.000 αιτήσεις συμμετοχής, 

ενώ το κέντρο δεδομένων εξυπηρετεί άνω των 

2.500 ταυτόχρονων χρηστών. 

Συνολικά, σχεδόν 1000 πάροχοι 

κατάρτισης και περίπου 45.000 

επιχειρήσεις έχουν προσφέρει θεωρητική 

κατάρτιση και πρακτική άσκηση 

αντίστοιχα, σε παραπάνω από 100.000 

ωφελούμενους. 

9.2 Εθελοντισμός 

Στον απόηχο της Ελληνικής οικονομικής, 

κοινωνικής και προσφυγικής κρίσης έχει 

παρατηρηθεί άνθιση του εθελοντισμού. 

Σύμφωνα με μελέτη του εθελοντικού 

οργανισμού Omikron Project, μιας 

ομάδας που είναι αφοσιωμένη στην 

αλλαγή της αρνητικής εικόνας της χώρας 

ανά την Ευρώπη, στα χρόνια της κρίσης 

δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα πάνω από 

400 εθελοντικές ομάδες (Omikron 

Project, 2014). Η έρευνα τους αυτή 

παρουσιάζεται με τη μορφή infographic 

παρακάτω 

Πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς 

προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση σε 

ευπαθείς ομάδες, όπως πρόσφυγες και 

άνεργους, ενώ βοηθούν και εργαζόμενες 

οικογένειες προσφέροντας δωρεάν 

απογευματινά μαθήματα στα παιδιά 

τους. Για παράδειγμα, το «Υπόγειο 

δωρεάν πανεπιστήμιο», που είναι μέρος 

του Στεκιού των Μεταναστών στην 

Αθήνα, προσφέρει τέτοια μαθήματα. Τα 

μέλη του έχουν ως στόχο «την ελεύθερη και 

αυτοοργανωμένη διάδοση και εξερεύνηση της 

γνώσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών» 

(Underground Free University). Η πρωτοβουλία 

ξεκίνησε ως μια δωρεάν παροχή, ενός χώρου 

με WIFI και εξελίχθηκε, εκμεταλλευόμενη τη 

συλλογή hardware, σε ένα χώρο ιδεών και 

ανταλλαγής γνώσεων βοηθώντας τους 



   

 
 33 

μετανάστες να αποκτήσουν σημαντικές 

δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών 

κάνοντας τους πιο ελκυστικούς για την αγορά 

εργασίας. Μια άλλη, παρόμοια πρωτοβουλία 

οργανώθηκε  από φοιτητές του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι 

προσφέρουν δωρεάν μαθήματα σε μετανάστες, 

πρόσφυγες, ανέργους και σε οποιονδήποτε 

άλλον ενδιαφέρεται για τα μαθήματα τους. 

9.3 Βραβεία κοινωνικής πολιτικής 

Τα πιο σημαντικά βραβεία κοινωνικής 

πολιτικής στην Ελλάδα, τα οποία στοχεύουν 

στην προώθηση της ηθικής απασχόλησης και 

της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, 

είναι τα βραβεία τους Ινστιτούτου Εταιρικής 

Ευθύνης. Το ινστιτούτο διοργανώνει μια τελετή 

στην οποία βραβεύονται 14 κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 

λαμβάνουν μέρος στην αξιολόγηση του δείκτη 

εταιρικής υπευθυνότητας. 

Τα συγκεκριμένα βραβεία χρησιμοποιούν το 

Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας για να 

βραβεύσουν τις πιο ηθικές επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα. Όσον αφορά την αξιολόγηση, 

ανεξάρτητοι ελεγκτές αξιολογούν με βάση τα 

διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα της 

Βρετανικής πρωτοβουλίας “Business in the 

Community”, η οποία ανήκει στο Δίκτυο 

Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας του Βρετανού 

Πρίγκιπα (Corporate Responsibility Index, 

2014). Τα εν λόγω πρότυπα αξιολογούν τις 

επιδόσεις των εξεταζόμενων επιχειρήσεων στη 

βάση των ακόλουθων αξόνων:  

❖ Κοινωνία,  
❖ Περιβάλλον,  
❖ Κοινότητα  
❖ Εργασιακό περιβάλλον και αγορά 

Ακολούθως, οι εταιρείες χωρίζονται σε 4 

διακριτές κατηγορίες ανάλογα με την επίδοση 

τους: Platinum, Gold, Silver και Bronze. 

Επιπρόσθετα, δίνεται ένα βραβείο, ανά 

κατηγορία, (Best Progress Award) στην εταιρεία 

που έχει σημειώσει τη σημαντικότερη 

βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά 

(Corporate Responsibility Index, 2014). Τέλος, 

δίνεται και ένα ειδικό βραβεία ανά άξονα, το 

οποίο δίνεται στην εταιρεία που έχει σημειώσει 

την υψηλότερη βαθμολογία ανά άξονα 

αξιολόγησης. Υπολογίζεται ότι πάνω από 200 

κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς εκπρόσωποι 

της επιχειρηματικής κοινότητας, της 

Κυβέρνησης, διαφόρων ΜΚΟ, των ΜΜΕ και 

άλλων Οργανισμών είναι παρόντες στην τελετή 

απονομής (Corporate Responsibility Index, 

2014). 

Ένα άλλο σημαντικό βραβείο, που αφορά την 

ΕΚΕ, διοργανώνεται από την CSR Hellas, το 

οποίο βραβεύει τις καλύτερες πρακτικές ΕΚΕ 

στην χώρα. Η CSR Hellas είναι μια ΜΚΟ, 

αφοσιωμένη στην προώθηση της ΕΚΕ στην 

Ελλάδα. Στην οργάνωση συμμετέχουν πάνω 

από 150 εταιρείες και επιχειρηματικές ενώσεις. 

Η CSR Hellas είναι ο επίσημος Έλληνας 

συνεργάτης του European Business Network for 

CSR, CSR Europe. H CSR Hellas δημιουργήθηκε 

το 2000 και έχει τεθεί ως υπεύθυνος 

οργανισμός, από την UN Global Compact για 

την παρακολούθηση της απόδοσης των κρατών 

μέλλων της ΕΕ, σε σχέση με τους Παγκόσμιους 

στόχους της UN Global Compact. Στην ελληνική 

έκδοση των βραβείων ΕΚΕ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η CSR Hellas βραβεύει τις καλύτερες 

πρακτικές από εταιρείες βασιζόμενη σε δύο 

κατηγορίες: μεγάλες επιχειρήσεις και ΜΜΕ. 

(CSR Hellas, 2016). 

Τελευταία αλλά εξίσου σημαντικά, είναι τα 

Bravo Sustainability Awards που 
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διοργανώνονται, σε ετήσια βάση, από το 

QualityNet Foundation και εντάσσονται στην 

πρωτοβουλία Βιώσιμη Ελλάδα 2020. Ο θεσμός 

 Bravo αποτελεί έναν συστηματοποιημένο 

κοινωνικό διάλογο, με βάση τις πρωτοβουλίες 

βιώσιμης ανάπτυξης που αναπτύσσονται στη 

Ελλάδα από επιχειρήσεις, οργανισμούς της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των 

πολιτών. Στοχεύοντας στη δημιουργία μιας 

γενικότερης κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης 

και ΕΚΕ, τα βραβεία Bravo αναπτύσσουν μια 

πλατφόρμα διαλόγου, ενημέρωσης και 

ανοιχτής διαβούλευσης με την συμμετοχή 

μεγάλης ομάδας των κοινωνικών εταίρων. 

Πρόκειται, κυρίως, για φορείς που 

δημιουργούν τις τάσεις στην Ελλάδα και έχουν 

τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην αλλαγή 

του τρόπου σκέψης και του μοντέλου 

ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

συμμετεχόντων αποτελούν οι εκπρόσωποι 

θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων, της 

ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής 

Κοινότητας, των ΟΤΑ, της Κοινωνίας των 

Πολιτών, εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης και του ευρύτερου χώρου του 

πολιτισμού και της ελληνικής διανόησης. Η 

Περιφέρεια Κρήτης έχει συμμετέχει σταθερά 

στον θεσμό ενώ διακρίνεται και βραβεύεται 

διαχρονικά σε πολλαπλές κατηγορίες. Πέραν 

της Περιφέρειας Κρήτης, οι Δήμοι Ηρακλείου 

και Ρεθύμνης και ο Οργανισμός Λιμένος 

Ηρακλείου (ΟΛΗ) έχουν είτε διακριθεί είτε 

βραβευθεί σε κάποια από τις κατηγορίες των 

βραβείων, σχηματίζοντας  ένα δυναμικό 

σύνολο φορέων της Κρήτης που πρωτοστατεί 

στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

ΕΚΕ. Αναλυτικότερα, οι πρώτες διακρίσεις για 

τους κρητικούς φορείς συντελέστηκαν στα 

βραβεία του 2015. Η ανάπτυξη, από την 

Περιφέρεια Κρήτης, ψηφιακής πλατφόρμας για 

την ψηφιοποίηση των διπλωμάτων οδήγησης 

απέσπασε το πρώτο βραβείο στην 

υποκατηγορία ΟΤΑ του βραβείου Bravo 

Governance και η πρακτική «Προστασία 

παιδιών από τις επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης» κέρδισε την 1η θέση στην 

υποκατηγορία ΟΤΑ του βραβείου Bravo 

Society. 

Στην ίδια διοργάνωση βραβεύθηκε και ο Δήμος 

Ηρακλείου, μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΗ) για την 

υποδειγματική και ολοκληρωμένη διαχείριση 

των υγρών αποβλήτων και την τριτοβάθμια 

επεξεργασία των λυμάτων με  

αποτέλεσμα την άρδευση χιλιάδων 

στρεμμάτων αμπελώνων, ελαιώνων και άλλων 

καλλιεργειών σε αγροτικές περιοχές του Δήμου 

Ηρακλείου που δεν διαθέτουν επαρκείς 

ποσότητες αρδευτικού νερού, την βελτίωση της 

αγροτικής παραγωγής και τέλος την 

εξοικονόμηση πόσιμου νερού. 

Το 2015, ο ΟΛΗ συμπλήρωσε το κουαρτέτο των 

κρητικών βραβεύσεων, καθώς απέσπασε το 

Βραβείο Μικρής Επιχείρησης για την συνολική 

του παρουσία στην συγκεκριμένη κατηγορία 

μεγέθους επιχείρησης. 

Η συνέπεια των κρητικών φορέων, σχετικά με 

τις τακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, 

αποδεικνύεται από τις πολλαπλές βραβεύσεις 

και στην διοργάνωση του 2017. Η Περιφέρεια 

βραβεύθηκε στις κατηγορίες Bravo Market (2η 

θέση) και Bravo in Action (1η θέση) για το 

Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας και για τις 

δωρεάν πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, του 

Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της 

Περιφέρειας Κρήτης, προς εθελοντές χειριστές 

τροφίμων στα συσσίτια απόρων αντίστοιχα. 
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Πέραν των βραβεύσεων, όμως, η δράση 

«Προστασία παιδιών από τις επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης» της Περιφέρειας 

διακρίθηκε στην κατηγορία Bravo Society ενώ 

οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βιώσιμης 

κινητικότητας στον Δήμο Ρεθύμνης 

διακρίθηκαν στην κατηγορία Bravo 

Environment.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Κρήτης 

έχει σχεδιάσει διάφορες δράσεις σχετικές με  

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όπως το 

Πρόγαμα ¨Κοινωνικό Παντοπωλέιο" το όποιο 

αφορά διανομή σε βασικά είδη τροφίμων, η 

δράση δωρεάν παροχής υπηρεσιών εκμάθησης 

αθλημάτων, το Πρόγραμμα "Δωρεάν κάρτα 

μετακίνησης απόρων Φοιτητών.  

 

 
 

 

Εικόνα 2: Ο κ. Λάμπρος Βαμβακάς, ως 
εντεταλμένος σύμβουλος Κοινωνικής 
Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης εκείνη 
την εποχή, παραλαμβάνει το βραβείο 
στα Bravo Sustainability Awards 2015 
 

Εικόνα 3: Ο Γενικός Διευθυντής της 
ΔΕΥΑΗ κ. Χάρης Παπαματθαιάκης κατά 
τη διάρκεια των Bravo Sustainability 
Awards 2015 
 

Εικόνα 4: Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής 

Πολιτικής κ. Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη και ο 

Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα κ. Μανόλης 

Χνάρης μαζί με άλλους εκπροσώπους φορέων κατά 

τη διάρκεια των Bravo Sustainability Awards 2017 
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10 Προστασία 
καταναλωτή και 
υπεύθυνη εταιρική 
προώθηση 

Στην παρούσα φάση, η Περιφέρεια Κρήτης δεν 

έχει αναπτύξει κάποια καμπάνια ή 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο για να προωθήσει την 

ΕΚΕ ή την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στο 

νησί. Αντιθέτως, βασίζεται στους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς του Ελληνικού Κράτους  για την 

προστασία καταναλωτή και την υπεύθυνη 

επιχειρηματική προώθηση. Η προστασία του 

καταναλωτή βρίσκεται υπό την εποπτεία της  

Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας του 

Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η οποία 

με τη σειρά της βρίσκεται κάτω από την 

εποπτεία του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, 

ενώ η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας είναι 

υπεύθυνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία 

του συστήματος RAPEX  της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, που αποτελεί ένα μηχανισμό 

ειδοποίησης για μη-ασφαλή προϊόντα στην ΕΕ. 

10.1 Γενική διεύθυνση προστασίας 

του καταναλωτή και 

εποπτείας της αγοράς  

Οι στρατηγικοί στόχοι της Διεύθυνσης 

Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της 

Αγοράς είναι:  

❖ Η προάσπιση των δικαιωμάτων των 

καταναλωτών 

❖ Η προστασία της υγείας, της ασφάλειας 

και των οικονομικών συμφερόντων των 

καταναλωτών  

❖ Η προαγωγή της πληροφόρησης και 

επιμόρφωσής των καταναλωτών 

σύμφωνα με τις εξελίξεις της αγοράς 

❖ Η υποστήριξη της οργάνωσής των 

καταναλωτών σε ενώσεις και της 

ακρόασής τους σε θέματα που τους 

αφορούν και 

❖ Η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής 

συνείδησης και προτύπων ορθής 

καταναλωτικής συμπεριφοράς 

Πέρα από την προστασία των καταναλωτών, η 

Διεύθυνση έχει ως σκοπό της, την διασφάλιση 

της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, προς 

όφελος των καταναλωτών και του υγιούς 

ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. Η Διεύθυνση 

μελετά το επίπεδο και τον τρόπο διαμόρφωσης 

των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών, 

ενώ διενεργεί πάσης φύσεως ελέγχους, 

έρευνες και τιμοληψίες σε κάθε στάδιο 

παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και 

υπηρεσιών και δουλεύει ενεργά για την άρση 

των περιορισμών και την εξάλειψη των 

καταχρηστικών πρακτικών σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας αγαθών 

και υπηρεσιών. 

Για το συγκεκριμένο σκοπό, η Γενική Διεύθυνση 

Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της 

Αγοράς έχει ενεργό ρόλο στην χάραξη και την 

εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον 

τομέα της προστασίας του καταναλωτή και των 

κανόνων λειτουργίας της αγοράς. Επίσης, 

μεριμνά για τον έλεγχο της εφαρμογής της 

νομοθεσίας που αφορά την προστασία του 

καταναλωτή και τη λειτουργία της αγοράς. 

Η Διεύθυνση είναι ο υπεύθυνος φορέας για την 

εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το 

Ευρωπαϊκό δίκαιο σε θέματα προστασίας 

καταναλωτή και έχει ως καθήκον να 

ενημερώνει τους καταναλωτές για ζητήματα 

της καταναλωτικής νομοθεσίας. Παράλληλα 

οφείλει να επιλαμβάνεται των διαφόρων 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

καταναλωτές στις συναλλαγές τους τόσο με τις 
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επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όσο με τις 

επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του 

δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Τέλος, οι καταναλωτές 

μπορούν να δηλώνουν τα εν λόγω προβλήματα 

διαμέσου της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης και 

της τηλεφωνικής γραμμής 1520. 

10.2 Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας 

Το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων, 

ανήκει στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  και 

κατ’ επέκταση στο Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία 

και διαχείριση του συστήματος RAPEX, ενώ 

αποτελεί τον επίσημο σύνδεσμο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016b). Η 

Γραμματεία, για να μπορεί να ανταπεξέλθει στο 

έργο της, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με 

άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες για να ελέγχει 

την αγορά και την ασφάλεια των προϊόντων 

που κυκλοφορούν. Η ανταλλαγή πληροφοριών 

και η επικοινωνία μεταξύ της Γραμματείας και 

των διαφόρων υπηρεσιών γίνεται ηλεκτρονικά. 

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τα 

ακόλουθα: 

❖ Συλλογή πληροφοριών για την ύπαρξη 

επικίνδυνων προϊόντων στην αγορά 

μέσω του συστήματος RAPEX 

❖ Ειδοποίηση των αρμόδιών υπηρεσιών 

❖ Διερεύνηση για την τοποθέτηση 

προϊόντων, για τα οποία έχει σημάνει 

συναγερμός στην ελληνική αγορά 

❖ Αποστολή ειδοποιήσεων και 

αντιδράσεων διαμέσου του 

συστήματος 

❖ Μετάφραση του εβδομαδιαίου δελτίου 

τύπου του RAPEX 

Οι κατηγορίες με τους περισσότερους 

συναγερμούς RAPEX στην Ελλάδα είναι οι 

εξής: οχήματα, παιδικά ρούχα, παιχνίδια, 

ηλεκτρικές συσκευές, σχολικές προμήθειες 

και αναπτήρες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2016b). 
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11 Δημοσίευση εκθέσεων ΕΚΕ  

11.1 Θεσμικό Πλαίσιο 

δημοσιοποίησης  μη 

χρηματοοικονομικών 

στοιχείων  

Ο πρώτος νόμος στην Ελλάδα που ήταν άμεσα 

συνδεδεμένος με την ΕΚΕ ήταν ο Νόμος 

3487/2006 που απορρέει από την ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2003/51/EC  και την ενσωμάτωση της 

στην ελληνική νομοθεσία. Ο συγκεκριμένος 

νόμος είναι σύμφωνος με την οδηγία, 

προωθώντας την διαφάνεια και τον έλεγχο των 

εταιρικών δεδομένων ενώ υποχρεώνει τις 

εγγεγραμμένες εταιρείες να δημοσιοποιούν 

τυχόν κίνδυνους που συνδέονται με 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και 

υποχρεώνει τις ελεγκτικές υπηρεσίες να 

αξιολογήσουν τους προαναφερθέντες 

κινδύνους. Ο νόμος εφαρμόζει τουλάχιστον 

δύο από τους όρους που τίθενται από την 

οδηγία: 

❖ εταιρικό ισολογισμό που να είναι 

πέραν των 2.5 εκατομμυρίων EUR  

❖ πωλήσεις πέραν των 5 εκατομμύριών 

EUR και  

❖ μέσο αριθμό υπαλλήλων 50 και άνω 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού 

έτους.  

Ακόμα, η εταιρεία υποχρεώνεται να εκδίδει μια 

ετήσια έκθεση η οποία εμπεριέχει τόσο 

ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα, δίνοντας 

της τη δυνατότητα να έχει επαρκή αυτονομία 

για να προχωρήσει σε μακροπρόθεσμα έργα ή 

επενδύσεις, χωρίς να διαφοροποιούνται οι 

υφιστάμενοι νομικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί 

προς τους μετόχους (Metaxas and Tsavdaridou, 

2016). 

Ο Νόμος 3487/2006 μπορεί να χαρακτηριστεί 

καλύτερα ως “soft law” γιατί απλά 

ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία ενώ 

παρέχει γενικές και εθελοντικές 

κατευθυντήριες γραμμές για την έκδοση 

εκθέσεων (UNEP, et al 2013, p. 44). 

Ακολούθησε ο Ν. 4403/2016 με τις  διατάξεις 

του οποίου θεσπίστηκε ένα νέο είδος έκθεσης 

αναφοράς για τις οντότητες δημοσίου 

ενδιαφέροντος, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι εισηγμένες εταιρείες 

σε ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά, τα 

πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές εταιρείες 

κ.α. (βλέπε Ν. 4308/2014), με μέσο όρο 

εργαζομένων 500 και άνω. 

Σύμφωνα με αυτόν οι παραπάνω οντότητες θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν στην έκθεση 

διαχείρισης και μια μη χρηματοοικονομική 

κατάσταση που θα περιέχει πληροφορίες στο 

βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της 

εξέλιξης , των επιδόσεων, της θέσης και του 

αντικτύπου των δραστηριοτήτων της , σε σχέση 

με περιβαλλοντικά , κοινωνικά και εργασιακά 

θέματα , το σεβασμό των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς 

και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία όπου 

συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

❖ σύντομη περιγραφή του 

επιχειρηματικού μοντέλου  

❖ περιγραφή των πολιτικών που 

εφαρμόζει η οντότητα σε σχέση με τα εν 

λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των 
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διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που 

εφαρμόζει, 

❖ τα αποτελέσματα των εν λόγω 

πολιτικών, 

❖ οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα 

εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις 

δραστηριότητες της οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση 

και αναλογικά, των επιχειρηματικών 

σχέσεών της, των προϊόντων της ή των 

υπηρεσιών της τα οποία είναι πιθανόν να 

προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους 

εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο η 

οντότητα διαχειρίζεται αυτούς τους 

κινδύνους, 

❖ μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες 

επιδόσεων που σχετίζονται με τον 

συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων. 

Όταν η οντότητα δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση 
με ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω θέματα, 
παρέχεται στην μη χρηματοοικονομική 
κατάσταση σαφής και αιτιολογημένη εξήγηση 
για την απουσία των εν λόγω πολιτικών.  

11.2 Εκθέσεις Βιωσιμότητας 

Όπως έχει τονιστεί και πιο πάνω, πολύ λίγες 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα προβαίνουν σε 

εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ και ακόμη λιγότερες 

προχωρούν στη δημοσιοποίηση εκθέσεων 

βιωσιμότητας ή ΕΚΕ. Σύμφωνα με έρευνα του 

Κέντρου Αειφορίας, σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Εταιρικής Υπευθυνότητας, 56 

εκθέσεις βιωσιμότητας δημοσιεύτηκαν στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο 2015-16 (CSE, 2016). 

Παρατηρείται, δηλαδή, σημαντική αύξηση, σε 

σχέση με την περίοδο 2011-12, όταν είχαν 

δημοσιευτεί 44 εκθέσεις, ενώ υπάρχει μικρή 

άνοδος σε σχέση το 2013-14, καθώς τότε 

δημοσιεύτηκαν 54 εκθέσεις. Είναι επίσης 

σημαντικό, ότι το 14% των εκθέσεων της 

περιόδου 2015-16 είχαν δημοσιευτεί για πρώτη 

φορά, αποτελούσαν δηλαδή καινοτομία για την 

εκάστοτε εταιρεία.  

. 

  

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7 Αριθμός Εκθέσεων Βιωσιμότητας στην 

Ελλάδα 

Οι πιο πολλές εκθέσεις (77%) ολοκληρώθηκαν 

χρησιμοποιώντας πρότυπα GRI, ενώ μόλις 44% 

των εταιρειών, που εξέδωσαν εκθέσεις 

βιωσιμότητας ζήτησαν εξωτερική πιστοποίηση 

για τις εκθέσεις τους. 

 

Διάγραμμα 8 Χρήση προτύπων GRI για την έκδοση 

Εκθέσεων Βιωσιμότητας 

Το Κέντρο επισημαίνει, ότι η πλειονότητα των 

εταιρειών που εκδίδουν εκθέσεις ΕΚΕ 

δραστηριοποιούνται στους τομείς των 

χρηματοοικονομικών, των μεταφορών και των 
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ασφαλειών. Εν συνεχεία, οι εταιρείες που 

εκδίδουν εκθέσεις εργοδοτούν πάνω από 

140.000 υπαλλήλους, με ετήσιο κύκλο 

εργασιών άνω των 42 δις ευρώ.  Δυστυχώς, οι 

πλείστες εκθέσεις έχουν σημαντικά λάθη, όπως 

η απουσία εξωτερικής πιστοποίησης, η έλλειψη 

ορισμού εταιρικών στόχων, η ελάχιστη έμφαση  

στους συμμέτοχους (stakeholders) και η 

έλλειψη σαφήνειας ως προς τους τρόπους 

επίτευξης των στόχων.  

Διάγραμμα 9 Οργανισμοί που ζητούν εξωτερική 

πιστοποίηση για την έκθεση τους 

Σύμφωνα με τη έρευνα, το επίπεδο των 

εκθέσεων ΕΚΕ στη Ελλάδα αντανακλά το 

γενικότερο επίπεδο της χώρας αναφορικά με 

την ΕΚΕ, το οποίο είναι πολύ χαμηλό 

συγκριτικά με τους διεθνείς πρωτοπόρους (CSE, 

2016).  

Η έρευνα συνοψίζει, ότι για την ανάπτυξη της 

ΕΚΕ στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να 

ακολουθούνται διεθνείς κατευθυντήριες 

γραμμές, ειδικά σε θέματα εξωτερικής 

πιστοποίησης, διαδικασίας επικοινωνίας με 

τους συμμέτοχους και ορισμού των εταιρικών 

στόχων (CSE, 2016). 
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12 Η ΕΚΕ στην παιδεία και την εκπαίδευση 

Μέχρι πρόσφατα, η ΕΚΕ στην παιδεία και την 

εκπαίδευση δεν  διδασκόταν σε καμία μορφή 

αλλά η κατάσταση αυτή δείχνει να αλλάζει 

σταδιακά. Η ΕΚΕ αποτελεί, πλέον, μέλος της 

ύλης πολλών πανεπιστημιακών προγραμμάτων 

της χώρας, ιδιαίτερα στον ευρύτερο τομέα της 

διοίκησης επιχειρήσεων. Ακόμη, έχουν 

αναπτυχθεί προγράμματα από ΜΚΟ, όπως η 

CSR Hellas, τα οποία είναι, εν μέρη ή και εξ 

ολοκλήρου, αφιερωμένα στην ΕΚΕ. 

12.1 Η ΕΚΕ στα ελληνικά 

πανεπιστήμια 

Τα τελευταία χρόνια, αρχικά σε μεταπτυχιακό 

και στη συνέχεια σε προπτυχιακό επίπεδο, 

κάποια ελληνικά πανεπιστήμια, ξεκίνησαν να 

προσφέρουν μαθήματα Επιχειρηματικής 

Ηθικής και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 

κυρίως μέσω μαθημάτων επιλογής. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, τα συγκεκριμένα 

θέματα καλύπτονταν αποσπασματικά από τις 

προσπάθειες ορισμένων καθηγητών που 

επιχειρούσαν να δώσουν μια διάσταση του 

θέματος στους φοιτητές τους στο πλαίσιο 

άλλων μαθημάτων. Σήμερα, τα αντικείμενα της 

Επιχειρηματικής Ηθικής, της ΕΚΕ και της 

Αειφόρου Ανάπτυξης διδάσκονται αυτοτελώς 

στα ακόλουθα πανεπιστημιακά προγράμματα: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα Προπτυχιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Προπτυχιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μάρκετινγκ Κοινωνικών Επιχειρήσεων και μη 
Κερδοσκοπικών Οργανισμών 

Προπτυχιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιχειρηματική Ηθική Προπτυχιακό 
Οργάνωση και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Πρακτικές ΕΚΕ στην Εκπαίδευση, την Εταιρική 
Διακυβέρνηση, και την Χρηματοοικονομική 

των Επιχειρήσεων 
Προπτυχιακό Λογιστική και Χρηματοοικονομική Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προπτυχιακό 
Μάρκετινγκ και Διοίκηση 

Λειτουργιών 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Κοινωνικά Ζητήματα και Επιχειρηματικές 
Πρακτικές 

Προπτυχιακό 
Επικοινωνίας, Μέσων και 

Πολιτισμού 
Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Επιχειρησιακή Ηθική Προπτυχιακό Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτισμός Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Οικονομική της Βιώσιμης Ανάπτυξης Προπτυχιακό Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Επιχειρηματική Ηθική Προπτυχιακό Λογιστική & Χρηματοοικονομική Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιχειρηματική Ηθική Προπτυχιακό 
Ναυτιλία και Επιχειρηματικές 

Σπουδές 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μεταπτυχιακό 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με 

Νέες Τεχνολογίες 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική 
Διακυβέρνηση 

Μεταπτυχιακό International MBA Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 

Μεταπτυχιακό Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη 

Μεταπτυχιακό ΜΒΑ ALBA 

 Μεταπτυχιακό Βιώσιμη Ανάπτυξη Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

 Μεταπτυχιακό 
Προστασία Περιβάλλοντος και 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

 Μεταπτυχιακό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Πίνακας 3 Η διδασκαλία της ΕΚΕ και της βιώσιμης ανάπτυξης στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
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Αξίζει να σημειωθεί, ότι αρκετά ΑΕΙ και ΤΕΙ 

παρέχουν διατμηματικά μαθήματα 

επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο 

προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται θέματα ΕΚΕ, 

Επιχειρηματικής Ηθικής και Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης. 

Ακόμη, τρία ελληνικά πανεπιστήμια έχουν 

αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες, στο 

πλαίσιο προγραμμάτων μη-τυπικής κοινωνικής 

και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι 

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θεωρούνται 

εξαιρετικά σημαντικές, καθώς συμβάλλουν 

αποφασιστικά στην οικουμενική διαμόρφωση 

μιας περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

συνείδησης, ιδίως σε θέματα επιχειρηματικής 

φύσεως. 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει προχωρήσει 

στη σχεδίαση και εφαρμογή ενός συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου κατά 

το ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος EMAS-EDIN/ LIFE02. Είναι 

αξιοσημείωτο, δε, πως είναι το πρώτο 

πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και ένα από τα 

ελάχιστα στην Ευρώπη που έχουν λάβει μια 

τέτοια πρωτοβουλία. Παράλληλα, μια εξίσου 

σημαντική πρωτοβουλία, αποτελεί το ΜBA 

International του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα είναι ένα διατμηματικό 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη 

διοικητική των επιχειρήσεων, με οκτώ 

θεματικές κατευθύνσεις και εμφανή διεθνή 

προσανατολισμό, το οποίο μετρά ήδη 10 

χρόνια λειτουργίας. Τα τελευταία 5 χρόνια, το 

MBA International έχει συνυπογράψει και 

μετέχει στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων 

Εθνών για το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global 

Compact) εφαρμόζοντας τις δέκα αρχές του. 

Διαθέτει, δηλαδή, μία σαφή πολιτική ΕΚΕ. 

Τέλος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί ένα 

από τα λίγα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην 

Ελλάδα που έχουν το προνόμιο να διαθέτουν 

αυτοτελή Σχολή Περιβάλλοντος. Το Εργαστήριο 

Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολικής και 

Διαχείρισης, που εντάσσεται στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος, ανέλαβε να υποστηρίξει 

ενεργά την εκπόνηση και εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής στρατηγικής του 

πανεπιστημίου, ενώ έθεσε ως στόχο το τη 

σταδιακή μετατροπή του σε οικολογικότερο. 

Έτσι, ανέπτυξε μια σειρά από φιλικές προς το 

περιβάλλον δράσεις οι οποίες βρίσκονται, 

πλέον, σε εξέλιξη στην Μυτιλήνη και 

υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλους 

φορείς. Η περίπτωση του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου αποδεικνύει, πως απλές πρακτικές 

περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορούν με 

ευκολία να αναπτυχθούν πέρα από τη 

περιβαλλοντική πιστοποίηση, ακόμη και με 

ημιεπίσημο τρόπο. 

12.2 Η ΕΚΕ σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα και 

προγράμματα κατάρτισης 

H CSR Hellas μαζί με το Κέντρο Συνεχιζόμενων 

Μελετών και Δια βίου Μάθησης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών έχει αναπτύξει το e-

course (εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ’ 

αποστάσεως) με τίτλο “Business Responsibility 

in Practice” (CSR Hellas, 2015). Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να είναι εύκολα 

προσβάσιμο, για να βοηθήσει τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα 

απασχόλησης, να κατανοήσουν τη σημασία της 

υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και των 

ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών και πως 
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μπορούν να εφαρμοστούν στη δική τους 

περίπτωση. 

Το πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες επιχειρηματίες, να 

κατανοήσουν ότι η αποδοτικότητα, η 

αποτελεσματικότητα και η καινοτομία μιας 

επιχείρησης είναι σε συγχρονισμό με τους 

ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς που 

αφορούν την ΕΚΕ και τις υπεύθυνες 

επιχειρηματικές πρακτικές. Ακόμη, δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση, στην πλευρά των 

συμμέτοχων, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική 

για την Ελλάδα καθώς συνήθως παραμένει 

παραγκωνισμένη (CSR Hellas, 2015).  

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμά αναπτύσσει την 

επαφή με τους συμμέτοχους και τον διάλογο 

ενώ σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας είναι αφιερωμένο στην 

παρουσίαση και επεξήγηση των εργαλείων, 

που βρίσκονται στα χέρια του Έλληνα 

επιχειρηματία, για τη διαμόρφωση μιας 

βιώσιμης και επιτυχούς επιχειρηματικής 

στρατηγικής, εστιάζοντας σε τομείς όπως η 

βελτιστοποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης 

και οι εταιρικές δομές για την εφαρμογή αυτής 

της στρατηγικής. Επιπλέον, το πρόγραμμα 

επιχειρεί να επεξηγήσει πρακτικά τους τρόπους 

και τις μεθόδους με τις οποίες μπορεί να 

επιτευχθεί η εταιρική υπευθυνότητα και 

βιωσιμότητα εμπλέκοντας τους υπαλλήλους, 

τους μετόχους, τους συνεργάτες, τους πελάτες 

τους προμηθευτές και κάθε άλλο συμμέτοχο 

(CSR Hellas, 2015).  

 

 

 

 

 

Με την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων, ο 

μαθητής θα κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις 

και τα απαιτούμενα μεθοδολογικά εργαλεία, τα 

οποία θα επιτρέψουν στην επιχείρηση του να 

συμμορφωθεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις 

αναφορικά με τη διαφάνεια και την υπεύθυνη 

διαχείριση, ενώ ταυτόχρονα θα μπορεί να 

αναπτύξει μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα 

της βιώσιμης επιχειρηματικής στρατηγικής.
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13 Βιωσιμότητα και διαφάνεια  στις δημόσιες 
Προκηρύξεις  

13.1 Μελέτη ΟΟΣΑ για την 

αναδιάρθρωση του Εθνικού 

Συστήματος Δημοσίων 

Συμβάσεων 

Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Κυβέρνηση, με 

την αρωγή του ΟΟΣΑ, έχει προβεί σε μια εξ 

ολοκλήρου αναδιάρθρωση του εθνικού 

συστήματος δημοσίων συμβάσεων. Αυτή η 

διαδικασία έχει μεταλλάξει την Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου στον εθνικό φορέα 

υπεύθυνο για τις προμήθειες του Ελληνικού 

Δημοσίου, με το νέο οργανόγραμμα της 

Γραμματείας να ενσωματώνει τις συστάσεις 

που έκανε ο ΟΟΣΑ. Τα μέτρα έχουν βελτιώσει 

τις αδυναμίες του παρελθόντος και έχουν 

αυξήσει, σε μεγάλο βαθμό, την αποδοτικότητα 

και τη βιωσιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης 

δημοσιών συμβάσεων.  

Η συγκεκριμένη προσπάθεια ξεκίνησε με τη 

συμφωνία οικονομικής προσαρμογής, ανάμεσα 

στην Ελλάδα και τους διεθνείς δανειστές της, η 

οποία προϋπόθετε ότι η χώρα θα προχωρούσε 

σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία 

ανάθεσης δημοσιών συμβάσεων. (ΟΟΣΑ, 

2015). Λόγω της κρίσιμης κατάστασης των 

οικονομικών της χώρας και της ασταθούς 

πολιτικής της κατάστασης, οι μεταρρυθμίσεις 

ήταν δύσκολο να προωθηθούν και να 

εφαρμοστούν. Για το λόγο αυτό, η Ελληνική 

Κυβέρνηση και η ομάδα δράσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα ζήτησαν 

την εμπλοκή του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, το Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και ο ΟΟΣΑ υπέγραψαν 

συμφωνία τον Δεκέμβρη του 2012, που θα 

επέτρεπε στον ΟΟΣΑ να εκπονήσει μελέτη που 

θα εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των 

διοικητικών κοστών σε 13 τομείς της ελληνικής 

οικονομίας (ΟΟΣΑ, 2014b). 

Η μελέτη του ΟΟΣΑ βασίστηκε στο διεθνώς 

αναγνωρισμένο Τυποποιημένο Μοντέλο 

Κόστους (ΤΜΚ), όπως έχει τροποποιηθεί για την 

Ελλάδα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι 

αδυναμίες και τα περιττά διοικητικά βάρη για 

τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του υπάρχοντος 

κανονιστικού περιβάλλοντος, τα οποία 

παρεμποδίζουν τη λειτουργία των αγορών, 

εμποδίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και 

περιορίζοντας τα οφέλη (ΟΟΣΑ, 2014b). Όπως 

διευκρινίζει η μελέτη, το ΤΜΚ είναι μια 

μέθοδος καθορισμού του διοικητικού κόστους 

των επιχειρήσεων που επιβάλλεται από τον 

κανονισμό, η οποία αναλύει τον κανονισμό σε 

μια σειρά από διαχειρίσιμες και μετρήσιμες 

συνιστώσες (ΟΟΣΑ, 2014b). Το ΤΜΚ δεν 

προτείνει λύσεις και δε θέτει υπό αμφισβήτηση 

τους πολιτικούς στόχους για κάθε τμήμα του 

κανονισμού. Έτσι, η μέτρηση και η ανάλυση 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στις διοικητικές 

δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν, με 

σκοπό τη συμμόρφωση με τον κανονισμό και 

όχι στα οφέλη που προκύπτουν βάσει της 

νομοθεσίας (ΟΟΣΑ, 2014b). 

Η οικονομική ανάκαμψη, σε οποιαδήποτε 

χώρα, εμποδίζεται πολλές φορές από την 

ποιότητα του υπάρχοντος κανονιστικού 

πλαισίου. Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υπολόγισε πώς τα διοικητικά κόστη 

αντιστοιχούσαν στο 6.8% του Ελληνικού ΑΕΠ 
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και μια μείωση της τάξεως του 25% στα 

διοικητικά κόστη στην Ελλάδα, θα μπορούσε να 

επιφέρει άνοδο του ΑΕΠ κατά 2.4% μέχρι το 

2025(ΟΟΣΑ, 2014b). Σύμφωνα με την έκθεση, η 

οποία περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 

επιχειρηματίες και ειδικούς, οι υποχρεώσεις 

πληροφόρησης, που επιλέχθηκαν για τις 

δημόσιες συμβάσεις, αποτελούν το τρίτο 

μεγαλύτερο ποσοστό διοικητικού κόστους και 

διοικητικών βαρών στο παρόν έργο (ΟΟΣΑ, 

2014b). Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις 

αντιστοιχούν σε συνολικό διοικητικό κόστος 

ύψους 393,13 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο 

ουσιαστικά επιβαρύνει τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Η εν λόγω μελέτη, έχει προβεί σε 

μια σειρά από κοστολογημένες προτάσεις 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αφορούν 

τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων 

και έχουν συμφωνηθεί από την Ελλάδα και 

τους διεθνείς δανειστές της στο πλαίσιο του 

Μνημονίου Συναντίληψης. Οι πιο κάτω 

συστάσεις παρουσιάστηκαν με την μορφή ενός 

σχεδίου δράσης για την μείωση των 

διοικητικών κοστών και επιβαρύνσεων, για 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις των δημοσίων 

συμβάσεων: 

 

Πίνακας 4 Προτάσεις του ΟΟΣΑ για την μείωση σε διάφορα  διοικητικά κόστη  στην Ελλάδα (ΟΟΣΑ, 2014b) 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ 
(€) 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (€) 

Κωδικοποίηση και απλοποίηση νόμων και κανονισμών για τις δημόσιες συμβάσεις, 
διατήρηση της σταθερότητας και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις επιχειρήσεις 11.892.156 11.892.156 

Αύξηση της χρήσης συμφωνιών – πλαισίων 
(με βάση μείωση ύψους 10% στον αριθμό των διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις) 38.161.847 38.161.847 

Ενοποίηση ζήτησης εντός και μεταξύ των δημόσιων φορέων (με βάση μείωση ύψους 
10% στον αριθμό των διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις) 38.161.847 38.161.847 

Δημοσίευση, επιβολή και βελτίωση του ενιαίου σημείου δημοσίευσης για όλες τις 
προκηρύξεις 

3.964.052 3.964.052 

Δωρεάν ηλεκτρονικά έγγραφα προκήρυξης διαγωνισμών 38.533.361 38.533.361 

Υποστηρικτικές πληροφορίες: απαιτείται αυτόδήλωση στο στάδιο προσφοράς 31.662.378 31.662.378 

Παρεχόμενες υποστηρικτικές πληροφορίες: Ελαχιστοποιημένες, προκαθορισμένες 
και από τυποποιημένο μενού 9.366.392 9.366.392 

Ηλεκτρονικές υποστηρικτικές πληροφορίες και έγγραφα προσφοράς: Αποδοχή 
ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς και σχετικών εγγράφων (ακόμη και εκτός της 
διαδικασίας εξολοκλήρου ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων e-Procurement) 8.435.768 8.435.768 

Υποστηρικτικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τον πλειοδότη: Μείωση 
επανυποβολής υποστηρικτικών στοιχείων στην ίδια αναθέτουσα αρχή 3.799.485 3.799.485 

Περαιτέρω τυποποίηση εγγράφων προκήρυξης διαγωνισμών 3.964.052 3.964.052 

Εκσυγχρονισμός των απαιτήσεων εγγραφής και ανανέωσης για το μητρώο 
εργοληπτικών επιχειρήσεων 

3.113.585 3.113.585 
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Εκτός από την εκπόνηση της έκθεσης, ο ΟΟΣΑ 

προχώρησε στην εφαρμογή ενός 9μηνου 

εκπαιδευτικού προγράμματος (ΟΟΣΑ, 2015b). 

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 100 δημόσιοι 

αξιωματούχοι, από 14 Υπουργεία και όλοι οι 

ανεξάρτητοι φορείς που ασχολούνται με τις 

δημόσιες συμβάσεις, την χάραξη πολιτικής και 

την ελεγκτική διαδικασία. Τα σεμινάρια του 

προγράμματος τέθηκαν υπό την καθοδήγηση 

κορυφαίων αξιωματούχων στον τομέα των 

διεθνών συμβάσεων, από διάφορες χώρες της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου της Αυστρίας, του 

Βελγίου, της Γαλλίας, της Κροατίας, της Ιταλίας 

και της Πορτογαλίας. Τα σεμινάρια αυτά, 

έδωσαν την δυνατότητα στους Έλληνες 

αξιωματούχους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 

τους και να μοιραστούν εμπειρίες και 

πρακτικές με άλλους Ευρωπαίους 

συναδέλφους τους από όλη την ΕΕ. 

Μια σημαντική μεταρρύθμιση, που 

προωθήθηκε από τον ΟΟΣΑ, ήταν η διαδικασία 

μετατροπής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

στον κεντρικό φορέα διαχείρισης των 

δημοσιών συμβάσεων στη χώρα. Ως εκ τούτου, 

η Γραμματεία είναι ο μόνος δημόσιος φορέας, 

υπεύθυνος για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων σχετικών με αγαθά και υπηρεσίες, 

αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα της δημόσιας 

διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή, κατέστη 

δυνατή με την εισαγωγή ενός νέου 

οργανογράμματος για την Γραμματεία, τον 

Αύγουστο του 2014, το οποίο ενσωματώνει τις 

συστάσεις του ΟΟΣΑ. Ακόμη, η διοικητική και 

επικοινωνιακή στρατηγική έχει, πλέον, αλλάξει 

με την εισαγωγή ενός εγχειριδίου για τις 

συμφωνίες πλαισίου να υποστηρίζει την 

αποδοτικότητα, βιωσιμότητα, 

αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της 

δημόσιας διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Η πιο πάνω διαδικασία έχει αποφέρει 

σημαντικά οφέλη στην ανάθεση δημοσιών 

συμβάσεων σε πληθώρα επιπέδων για την 

Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία. Αρχικά, επιτρέπει 

στην δημόσια διοίκηση να κτίσει σταδιακά την 

εμπιστοσύνη σχετικά με τις συμβάσεις που 

συνάπτει, επικεντρωνόμενη στην κάλυψη 

ουσιαστικών αναγκών. Ακόμη, ως άμεσο 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, η Ελληνική 

Κυβέρνηση έχει προχωρήσει, ήδη, στις 

αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, δημιουργώντας για 

πρώτη φορά κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα σε 

κρατικές υπηρεσίες και φορείς που έχουν 

ενεργό ρόλο στην ανάθεση δημοσιών 

συμβάσεων. Οι φορείς αυτοί είναι, μεταξύ 

άλλων, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, η 

Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο Εθνικός 

Συντονιστής για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς και το Σώμα Επιθεωρητών – 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, το 

πρόγραμμα κατάφερε να δημιουργήσει 

ισχυρούς δεσμούς με όλους τους συμμέτοχους 

μέσω της έναρξης ενός συνεχούς διαλόγου 

ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

(ΟΟΣΑ, 2015b). Αυτό έχει επιτευχθεί με τη 

διοργάνωση εκπαιδεύσεων και συναντήσεων 

αναφορικών με την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, υπό τη αιγίδα του ΟΟΣΑ και της 

Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΟΟΣΑ, 

2015b). Τέλος, το πρόγραμμα έχει αυξήσει την 

αναγνωρισιμότητα του ΟΟΣΑ και του έργου 

του, μέσα από μια σειρά διαλέξεων που έγιναν 

στον Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΟΣΑ, 

2015b). 
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13.2 Θεσμικό και Νομοθετικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις είναι οι 

δημόσιες προμήθειες προϊόντων στις οποίες 

ενσωματώνονται περιβαλλοντικά (Πράσινες 

Δημόσιες Συμβάσεις), Κοινωνικά και 

Οικονομικά Χαρακτηριστικά.  

Στις 8 Αυγούστου 2016, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 

4412/2016, περί Δημοσίων Συμβάσεων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών, που ενσωματώνει 

τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  για τις δημόσιες 

προμήθειες και 2014/25/ΕΕ για τις προμήθειες 

φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 

ταχυδρομικών υπηρεσίων.  

Στο Ν. 4412/2016 έχουν περιληφθεί διατάξεις, 

που αφορούν στην ενσωμάτωση, τόσο 

περιβαλλοντικών όσο και 

κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών στις 

δημόσιες συμβάσεις. Ειδικότερα:  

• Θέσπιση οριζόντιας ρήτρας 

συμμόρφωσης των αναδόχων με τις εν 

ισχύ περιβαλλοντικές, 

κοινωνικοοικονομικές και εργατικές 

διατάξεις (Άρθρο 18) 

• Χρήση Τεχνικών προδιαγραφών για την  

κάλυψη περιβαλλοντικών και 

κοινωνικοοικονομικών απαιτήσεων 

(Άρθρο 54) 

• Χρήση σημάτων, τα οποία επιτρέπουν 

στις αρχές να ζητούν συγκεκριμένο 

αποδεικτικό συμμόρφωσης 

περιβαλλοντικών ή κοινωνικών 

χαρακτηριστικών 

• Χρήση κριτηρίων ανάθεσης συμβάσεων 

που ενσωματώνουν είτε ποιοτικά είτε 

οικονομικά περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά κριτήρια (Άρθρο 86) 

• Κοστολόγηση κύκλου ζωής ενός 

προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός 

έργου και αφορά στο εσωτερικό 

κόστος, όπως το κόστος απόκτησης, 

χρήσης, συντήρησης και τέλος κύκλου 

ζωής, όπως το κόστος συλλογής και 

ανακύκλωσης, και στο κόστος που 

οφείλεται σε εξωτερικούς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το 

κόστος εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και άλλων ρύπων καθώς 

και το κόστος για το μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής (Άρθρο 87) 

• Δυνατότητα επιβολής ειδικών όρων 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης για 

την τήρηση από τον ανάδοχο των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 

ισχύουσες διατάξεις του 

περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου (Άρθρο 130) 

• Υποστήριξη σύναψης συμβάσεων κατ’ 

αποκλειστικότητα σε προστατευόμενα 

παραγωγικά εργαστήρια, Κοινωνικούς 

Συνεταιρισμούς Περιορισμένης 

Ευθύνης, σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις Ένταξης κλπ (Άρθρο 20) 
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14 Κοινωνική οικονομία και κοινωνικά υπεύθυνες 
επενδύσεις 

Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα 

βρίσκεται, ακόμη, σε πρώιμο στάδιο στην 

Ελλάδα, με την χώρα να μην μπορεί για την 

ώρα να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες προοπτικές 

της κοινωνικής οικονομίας όσον αφορά τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και 

κοινωνιών. Το γεγονός αυτό οφείλεται, εν 

πολλοίς, στο πρώιμο στάδιο που βρίσκεται η 

εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών κοινωνικής 

οικονομίας. Σύμφωνα με έρευνα της European 

Social Innovation Research (2012), στην Ελλάδα 

υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενίσχυση της 

κοινωνικής οικονομίας. Η υψηλή ανεργία, τα 

μέτρα λιτότητας, η μείωση των μισθών, 

συντάξεων και κοινωνικών υπηρεσιών έχουν 

δημιουργήσει την ανάγκη για ενίσχυση της 

κοινωνικής οικονομίας και καινοτομίας, οι 

οποίες μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικές 

λύσεις σε προβλήματα της ελληνικής 

κοινωνίας. 

Πάρα τις σημαντικές προσπάθειες σε 

επιστημονικό επίπεδο, η εφαρμογή πολιτικών 

και πρακτικών κοινωνικής οικονομίας είναι σε 

εμβρυικό στάδιο (Kotalakides and Parlalis 

2010). Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει 

την πρόοδο της κοινωνικής οικονομίας στην 

Ελλάδα αρνητικά, είναι η μειωμένη 

αναγνωρισιμότητα του τομέα. Αυτό ισχύει τόσο 

για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την 

κοινωνία των πολιτών όσο και από την δημόσια 

διοίκηση, με την περεταίρω ανάπτυξη να είναι 

συνδεδεμένη με τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα, θα 

παρουσιαστεί το νομοθετικό και θεσμικό 

πλαίσιο που αφορά την κοινωνική οικονομία 

στην Ελλάδα και θα εξεταστεί η περίπτωση του 

περιοδικού “Σχεδία”, μιας επιτυχημένης 

πρωτοβουλίας κοινωνικής οικονομίας. 

14.1 Θεσμικό και νομοθετικό 

πλαίσιο 

Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την κοινωνική 

οικονομία στην Ελλάδα ρυθμίζεται από τους 

νόμους 2716/99, περί ανάπτυξης και 

εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας, του νόμου 4019/2011, περί κοινωνικής 

οικονομίας και κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας" και του νόμου 4430/2016 

περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

(ΚΑΛΟ). 

14.1.1 Νόμος 2716/99 

Η εν λόγω νομοθεσία θεσμοθετεί και ρυθμίζει 

τη λειτουργία των λεγόμενων  Κοινωνικών 

Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης 

(Κοι.Σ.Π.Ε.), οι οποίοι αποβλέπουν στην 

κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση και 

στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με 

σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, 

συμβάλλοντας στην θεραπεία τους και στην 

οικονομική αυτάρκεια τους. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι 

ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, 

έχουν εμπορική ιδιότητα, αποτελούν Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας και εντάσσονται στους Τομείς 

Ψυχικής Υγείας. Η μέριμνα για την ανάπτυξή 

τους και η εποπτεία τους ανήκουν στον 

Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και ασκούνται 

μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. 

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να 

είναι ταυτόχρονα παραγωγικές, καταναλωτικές, 

εμπορικές, πιστωτικές, αναπτυξιακές, 

κοινωνικές, εκπαιδευτικές  και πολιτιστικές 

μονάδες και  να 
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αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική 

δραστηριότητα (αγροτική, κτηνοτροφική, 

μελισσοκομική, αλιευτική, δασική, 

βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, 

εμπορική, παροχής υπηρεσιών και κοινωνικής 

ανάπτυξης). 

Στους Κοι.Σ.Π.Ε. δίνονται τα εξής προνόμια και 

δυνατότητες: 

i. Ίδρυση και διατήρηση καταστημάτων 

και υποκαταστημάτων πώλησης 

ii. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας, εφόσον η συμμετοχή αυτή 

επιτρέπεται  από τις ειδικές κατά 

περίπτωση  διατάξεις. Ειδικότερα, 

μπορεί να συμμετέχουν  σε 

Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού  

Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.), Κοινοπραξίες, 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και 

Δημοτικές Επιχειρήσεις. 

iii. Συμμετοχή  σε 

αναπτυξιακά προγράμματα και συνεργ

ασία, μέσω κοινοπραξιών ή 

προγραμματικών συμβάσεων, με άλλα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες 

ενώσεις κάθε τύπου, οι οποίες έχουν 

ως αντικείμενο την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων, από αυτές που 

προβλέπονται στον παρόντα νόμο. 

Μέχρι το 2012, είχαν ιδρυθεί 16 Κοι.Σ.Π.Ε., εκ 

των οποίων οι 12 είχαν χρηματοδοτηθεί, με  5,2 

εκατ. €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Υγεία και Πρόνοια 2000-2006" (Balourdos and 

Goermas, 2012). Οι Κοι.Σ.Π.Ε. έχουν βοηθήσει 

σημαντικά στη μειώση των διακρίσεων και του 

κοινωνικού αποκλεισμού δημιουργώντας 

εκατοντάδες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 

200 για ψυχικά ασθενείς. Η Κατσικάρου (2011) 

υποστηρίζει ότι τα μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε. είναι 

παραπάνω από 2000, ενώ ο αριθμός των 

εργαζομένων τους είναι μεγαλύτερος από 400. 

Ο Natioulas (2012) υποστηρίζει ότι οι 

οικονομική βοήθεια που παρέχεται από 

Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών 

πρωτοβουλιών HORIZON και EQUAL, έχει 

συμβάλει ουσιαστικά στην  σταδιακή από-

θεσμοθέτηση της ψυχιατρικής υγείας στην 

Ελλάδα. Υποστηρίζει επίσης, πως η 

χρηματοδότηση που έλαβε η χώρα στο πλαίσιο 

του προγράμματος EQUAL, για τη δημιουργία 

μιας εθνικής δομής τεχνολογικής υποστήριξης, 

μέσα από επιχειρησιακή και οργανωτική 

συμβουλευτική διαδικασία, ήταν κρίσιμή για τη 

δημιουργία της βάσης πάνω στην οποία οι 

Κοι.Σ.Π.Ε. μπόρεσαν να δημιουργηθούν και να 

εδραιωθούν. 

Παρ’ όλα αυτά ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Ωρίωνας» στη Χίο, 

(2011) υποστηρίζει, πως στα 12 χρόνια 

εφαρμογής του νόμου 2716/99, ο θεσμός των 

Κοι.Σ.Π.Ε. έχει γνωρίσει περιορισμένη 

ανάπτυξη, όπως καταδεικνύουν οι τεράστιες 

γεωγραφικές περιοχές της χώρας στις οποίες 

απουσιάζουν οι Κοι.Σ.Π.Ε.. Ακόμη, οι πλείστοι 

Κοι.Σ.Π.Ε. αφορούν την παροχή υπηρεσιών, το 

οποίο εμπεριέχει χαμηλότερο ρίσκο, όμως, 

ακόμα και έτσι παραμένουν οικονομικά μη-

βιώσιμοι. 

14.1.2 Νόμος 4019/2011 

Ο Νόμος 4019/2011, περί κοινωνικής 

οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

ορίζει την κοινωνική οικονομία ως το σύνολο 

των οικονομικών, επιχειρηματικών, 

παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, 

οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο 
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καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του 

συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση 

γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. (Άρθρο 

1). Επιπλέον, παρουσιάζει την Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως 

οντότητα και φορέα της κοινωνικής οικονομίας. 

Κατόπιν το άρθρο αναγνωρίζει τις Κοιν.Σ.Επ., 

ως  αστικούς συνεταιρισμούς με κοινωνικό 

σκοπό οι οποίοι διαθέτουν, εκ του νόμου, 

εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη των Κοιν.Σ.Επ. 

δύναται να είναι είτε φυσικά είτε νομικά 

πρόσωπα. Τα μέλη τους συμμετέχουν σε αυτές 

με μια ψήφο, ανεξαρτήτως του αριθμού των 

συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. 

Επιπλέον, το Άρθρο 2 καθορίζει τους τομείς 

δραστηριότητας, βάση των οποίων μια 

οντότητα μπορεί να αναγνωριστεί ως μέρος της 

ελληνικής κοινωνικής οικονομίας. 

Συγκεκριμένα, ο Νόμος 4019/2011 

κατηγοριοποιεί τις  Κοιν.Σ.Επ. ανάλογα με τον 

ειδικό σκοπό τους και βάση αυτού, καθορίζει 

τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που 

δικαιούνται. Ο νόμος επιτρέπει τη συμμετοχή 

στο εταιρικό σχήμα φυσικών και νομικών 

προσώπων. Για την σύσταση μιας Κοιν.Σ.Επ. 

χρειάζονται 7 μέλη, εκ των οποίων το 60% είναι 

φυσικά πρόσωπα και εργαζόμενοι. Ο νόμος 

καθορίζει, επίσης, την εταιρική διακυβέρνηση  

των Κοιν.Σ.Επ., θέτοντας τα σώματα και τις 

διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων της 

Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας 

Επιτροπής, η οποία είναι τριμελής και 

εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση (Chrysakis 

2012, Geormas 2012,). 

Τοπικοί φορείς διοίκησης και νομικές οντότητες 

του Δημόσιού Δικαίου δεν έχουν τη 

δυνατότητα συμμετοχής σε Κοιν.Σ.Επ., 

εξαιρούμενων των περιπτώσεων που αφορούν 

τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης. Τα κέρδη μπορούν να 

διανεμηθούν μόνο σε μέλη τα οποία είναι και 

ταυτόχρονα και εργαζόμενοι στην Κοιν.Σ.Επ. 

Στην περίπτωση αυτή, μέχρι και 35% των 

κερδών μπορούν να τους διανεμηθούν, ένα 5% 

κρατείται, ενώ το υπόλοιπο 60%  επενδύεται 

στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

στην προώθηση των δραστηριοτήτων της 

Κοιν.Σ.Επ. (Άρθρο 7). 

Οι Κοιν.Σ.Επ :  

i. έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, 

το οποίο συστήνεται με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, σύμφωνα με την 

περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του 

Άρθρου 4 του Ν. 3912/2011 (Α' 17), 

καθώς επίσης από το Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

ii. δύνανται να εντάσσονται στο Ν. 

3908/2011 (Α' 8). 

Επιπλέον στο πλαίσιο οικονομικών κινήτρων 

και μέτρων στήριξης των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ισχύουν τα εξής: 

i. Οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ., οι 

οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα 

πρόνοιας ή επιδόμα επανένταξης ή 

οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή 

παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις 

παροχές αυτές ταυτόχρονα με την 

αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.. 

ii. Οι Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκεινται σε 

φορολογία εισοδήματος για το 

ποσοστό των κερδών τους που 

διατίθεται για το σχηματισμό 

αποθεματικού και τις δραστηριότητες 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
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Άρθρο 7. Το ποσοστό των κερδών των 

Κοιν.Σ.Επ., που διανέμεται στους 

εργαζόμενους, υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 

σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή του πρώτου 

κλιμακίου εισοδήματος, μετά από το 

αφορολόγητο ποσό, της παραγράφου 1 

του Άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 (Α' 

151), όπως ισχύει. Με την 

παρακράτηση του φόρου, εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά 

τα κέρδη των Κοιν.Σ.Επ. και των 

εργαζομένων τους. 

iii. Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται 

σε προγράμματα στήριξης της 

επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα 

του ΟΑΕΔ για τη στήριξη της εργασίας 

και στις κάθε είδους ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης. 

Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, ο έλεγχος και η 

αξιολόγηση των πολιτικών που αφορούν την 

κοινωνική οικονομία εφαρμόζονται κυρίως 

διαμέσου της Ειδικής Υπηρεσίας για την 

Κοινωνική Ένταξη, την Κοινωνική Οικονομία και 

Πρόνοια η οποία υπόκειται στην εποπτεία της 

Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών 

και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Σύμφωνα με την ελληνικής νομοθεσία, οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις οφείλουν να 

εγγραφούν στο Αρχείο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας, για το οποίο είναι 

υπεύθυνο το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης,  για να επωφελούνται 

από τις ευνοϊκές, για αυτές, διατάξεις του 

νόμου. Το Υπουργείο ελέγχει τα σχετικά αρχεία 

και έγγραφα. Μέχρι το 2012, είχαν εγγραφεί 

περισσότερες από 90 Κοιν.Σ.Επ. στο αρχείο, 

που είχαν περισσότερα από 900 μέλη, η 

πλειονότητα των οποίων είναι συλλογικής και 

παραγωγικής φύσεως (Balourdos and Goermas, 

2012). 

14.1.3   Νόμος 4430/2016 

Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία 

Έπειτα από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του 

Νόμου 4019/2011, παρατηρήθηκαν αδύναμα 

σημεία και ελλείψεις ώστε να 

πραγματοποιηθούν οι σκοποί του νόμου, 

δηλαδή η ώθηση και η στήριξη του  

συγκεκριμένου κλάδου της οικονομίας. Τον 

Οκτώβριο του 2016, ψηφίστηκε ο νέος 

βελτιωτικός Νόμος 4430/2016, περί Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). 

Αναλυτικότερα, ο αυτοσκοπός του, εν λόγω, 

Νόμου είναι: 

1. Η διάχυση της κοινωνικής οικονομίας 

σε όλους τους δυνητικούς τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας 

2. Η δημιουργία ενός ευέλικτους και 

ελκυστικού περιβάλλοντος για τα 

παραγωγικά εγχειρήματα 

αυτοδιαχείρισης ώστε να συμβάλουν 

στην κοινωνική πρόοδο και στην δίκαιη 

οικονομική ανάπτυξη 

3. Ανάδειξη του συλλογικού καλού και της 

κοινωνικής ωφέλειας ως πυρήνες της 

κοινωνικής οικονομίας 

4. Ουσιαστική ανάπτυξη της 

διαβούλευσης, της συμμετοχής και της 

συλλογικής απόφασης με τους 

κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς 

της ΚΑΛΟ, σχετικά με τα θέματα που 

ρυθμίζουν το πεδίο πολιτικά, νομικά 

και διοικητικά 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του βελτιωτικού 

Νόμου είναι τα εξής: 

❖ Διευρύνεται το πεδίο των φορέων της 

κοινωνικής οικονομίας, με την 

δυνατότητα που παρέχεται σε φορείς 

εκτός των Κοιν.Σ.Επ. να ενταχθούν στις 

ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου της 

κοινωνικής οικονομίας  

❖ Αποσαφηνίζονται τα κριτήρια και οι 

προϋποθέσεις ένταξης στις επιμέρους 

κατηγορίες φορέων κοινωνικής 

οικονομίας  

❖ Απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής 

και τροποποίησης στοιχείων 

Καταστατικού.  

❖ Παρέχεται επαρκής νομική βάση για 

την θεσμοθέτηση χρηματοδοτικών και 

άλλων κινήτρων. Θεσμοθετείται το 

Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας ως 

ΝΠΙΔ, με σκοπό την χρηματοδότηση 

προγραμμάτων και δράσεων για την 

ενίσχυση των φορέων ΚΑΛΟ.  

❖ Καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι 

συμμετοχής, εθελοντικής εργασίας και 

γενικότερα σχέσεων των μελών και των 

εργαζομένων με τους φορείς 

κοινωνικής οικονομίας  

❖ Προβλέπονται ρήτρες δημιουργίας 

απασχόλησης από τους φορείςΚΑΛΟ, οι 

οποίοι εμφανίζουν σημαντική 

οικονομική δραστηριότητα.  

❖ Θεσπίζεται ο Συνεταιρισμός 

Εργαζομένων, μια ευέλικτη νομική 

μορφή, που θα αποτελέσει βασικό 

μοχλό κινητοποίησης της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της 

κοινωνικής καινοτομίας στην χώρα μας. 

Με την συγκεκριμένη νομική μορφή 

επιδιώκεται μεταξύ άλλων να 

αξιοποιηθούν από τους εργαζόμενους 

εγκαταλελειμμένες ή χρεωκοπημένες 

επιχειρήσεις 

❖ Προβλέπεται η δημιουργία και 

ενεργοποίηση εργαλείου μέτρησης 

κοινωνικού αντίκτυπου των φορέων, 

ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας τους, η 

παρακολούθηση, ο έλεγχος και η 

αξιοποίηση των καλών πρακτικών  

❖ Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας 

ενώσεων φορέων ΚΑΛΟ 

❖ Θεσπίζεται Εθνική Επιτροπή και η 

Συντονιστική Επιτροπή για την ΚΑΛΟ. 

Ενισχύεται δηλαδή, ο στρατηγικός 

σχεδιασμός και ο κοινωνικός διάλογος 

για τα θέματα ΚΑΛΟ  

❖ Διασφαλίζεται η συνέχεια και η ομαλή 

μετάβαση των υφιστάμενων 

κοινωνικών επιχειρήσεων στο νέο 

πλαίσιο, χωρίς «δυσκίνητες» 

διοικητικές διαδικασίες.  

❖ Συστήνεται Ειδική Γραμματεία για την 

ΚΑΛΟ στο Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης με κύριο έργο την χάραξη, 

εκτέλεση και εφαρμογή της 

κυβερνητικής πολιτικής για την ΚΑΛΟ.  

14.2 Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»  

Το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» είναι μια από 

τις πρώτες επιτυχημένες πρωτοβουλίες 

κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Το 

περιοδικό είναι δημιούργημα της «Διογένης 

ΜΚΟ», μιας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας, με έδρα την Αθήνα, που 

δημιουργήθηκε στις αρχές του 2010, με 



   

 
 53 

μοναδικό στόχο την υποστήριξη της 

προσπάθειας των αστέγων και των κοινωνικά 

αποκλεισμένων ανθρώπων να επανενταχθούν 

στον κοινωνικό ιστό.(Σχεδία, 2017a). Κύριες 

δράσεις της «Διογένης ΜΚΟ» είναι η έκδοση 

του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» και η 

σύσταση της εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας 

αστέγων, μεριμνώντας για την ετήσια 

συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 

Αστέγων. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, 

διοργανώνονται στην Αθήνα και άλλες πόλεις 

της Ελλάδας, διάφορες πολιτιστικές και 

αθλητικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις καθαρά 

κοινωνικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου, 

όπως συναυλίες, εκθέσεις φωτογραφίας, 

ημερίδες, κινηματογραφικά φεστιβάλ, 

τουρνουά ποδοσφαίρου και ενημέρωσης κλπ. 

Η «Σχεδία» και η εθνική ομάδα αστέγων 

στοχεύουν στην άμεση υποστήριξη ατόμων που 

έχουν πληγεί από την κοινωνικοοικονομική 

κρίση που βιώνει η χώρα όπως άστεγοι, 

άνεργοι και κοινωνικά αποκλεισμένοι που είτε 

βρίσκονται κοντά στο να χάσουν τον σπίτι τους, 

είτε ζουν στο δρόμο ή σε προσωρινά και 

ακατάλληλα καταλύματα (rough sleepers), είτε 

είναι άνεργοι για πάνω από 4 χρόνια (Σχεδία, 

2017a). 

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί, πως η «Σχεδία» 

είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου 

και μέλος του Διεθνούς Δικτύου Εφημερίδων 

Δρόμου (International Network of Street Papers 

– INSP), το οποίο απαριθμεί 122 περιοδικά 

δρόμου, σε 41 χώρες, με 14.000 άστεγους και 

άνεργους πωλητές και 6.000.000 διεθνείς 

αναγνώστες (Σχεδία, 2017b). 

Όπως συμβαίνει με όλα τα περιοδικά δρόμου 

του κόσμου, η «Σχεδία» δεν πωλείται στα 

συνήθη σημεία διάθεσης Τύπου, όπως τα 

περίπτερα, αλλά αποκλειστικά και μόνο στους 

δρόμους της πόλης μέσω διαπιστευμένων 

πωλητών.  

Οι πωλητές προέρχονται από τις ευάλωτες 

κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες, στις οποίες 

αναφερθήκαμε πιο πάνω και ουσιαστικά 

αποτελούνται εξ ολοκλήρου από άτομα που 

ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ από 

την τιμή πώλησης του περιοδικού (3,00 ευρώ), 

το 50% πηγαίνει απευθείας στον ίδιο τον 

πωλητή (Σχεδία, 2017b). Αποτελεί ,δηλαδή, μια 

ξεχωριστή ευκαιρία για τα άτομα αυτά, να 

εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο και αξιοπρεπές 

εισόδημα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει μέσο 

απεγκλωβισμού από το φαύλο κύκλο της 

κοινωνικής απομόνωσης και του αποκλεισμού, 

δίνοντας τους κίνητρο να ξαναχτίσουν τις ζωές 

τους. 

15 Η μάχη κατά της Διαφθοράς 

Ένα από τα διαχρονικά προβλήματα της 

Ελλάδας, το οποίο έχει παίξει σημαντικό ρόλο 

στο να φτάσει η Ελλάδα στην τωρινή 

οικονομική κρίση, είναι η διαφθορά. Ως βασική 

προϋπόθεση για την υπογραφή των σχεδίων 

διάσωσης της ελληνικής οικονομίας  το 2010 

και το 2012, μεταξύ της ΕΕ, του ΔΝΤ και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, ήταν η εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων που θα είχαν ως στόχο την 

εξάλειψη της διαφθοράς. Μέρος της 

διαδικασίας ήταν και η αναμόρφωση του 

πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Το 

2016, η Ελλάδα βρέθηκε στην 69η θέση, 

ανάμεσα σε 171 χώρες, στο δείκτη Αντίληψης 
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της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, 

καταδεικνύοντας ότι οι περισσότεροι Έλληνες 

νιώθουν ότι η διαφθορά αποτελεί ακόμη ένα 

καίριο πρόβλημα για τη χώρα (Transparency 

International, 2016). 

Στα τέλη του 2012, οι Ελληνικές Αρχές και η 

ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ανακοίνωσαν ένα κοινό οδικό χάρτη για την 

αντιμετώπιση της διαφθοράς, ως τη βάση μιας 

διεξοδικής και αναλυτικής εθνικής στρατηγικής 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012).Η στρατηγική 

αυτή, διαμορφώθηκε περεταίρω από τις 

Ελληνικές αρχές στις αρχές του 2013, με την 

προσθήκη ενός σχεδίου δράσης (Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, 2013). 

Αδιαμφισβήτητα, ήταν μια σημαντική κίνηση 

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα, αναφορικά με τη 

διαφθορά, ειδικά σε σχέση με τον 

αποτελεσματικό και αποδοτικό συντονισμό. Για 

το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του 

προαναφερθέντος σχεδίου δράσης, 

δημιουργήθηκε η θέση του Εθνικού Συντονιστή 

κατά της Διαφθοράς, ο οποίος έχει ως 

αρμοδιότητα του, την επίβλεψη της εφαρμογής 

του εθνικού σχεδίου (Υπουργείο Δικαιοσύνης 

και Δημόσιας Τάξης, 2013). 

15.1 Νομοθετικό Πλαίσιο 

Η ελληνική νομοθεσία, αναφορικά με τη 

διαφθορά, είναι εναρμονισμένη με τα νομικά 

όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης 

καλύπτοντας κάθε μορφή διαφθοράς. Οι 

παροχές και το εύρος της νομοθεσίας 

αναφορικά με τα παραπτώματα διαφθοράς, 

επιτρέπει την κατηγορία όλων των εκλεγμένων 

ή μη κρατικών αξιωματούχων. Παρ’ όλα αυτά, 

η ομάδα κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

ενάντια στη διαφθορά (GRECO) έχει επισημάνει 

ότι το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο είναι 

υπερβολικά περίπλοκο, με τις σχετικές 

διατάξεις να βρίσκονται διασκορπισμένες σε 

διαφορετικά σημεία του Ποινικού Κώδικα, αντί 

να βρίσκονται συγκεντρωμένες κάτω από μια 

ενιαία νομοθεσία ενάντια στη διαφθορά. Το 

γεγονός αυτό επηρεάζει σημαντικά τη φύση, 

την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητά της εφαρμογής της νομοθεσίας. 

Ακόμη, η νομοθεσία που αφορά την 

ποινικοποίηση αδικημάτων διαφθοράς δεν έχει 

συνοχή (Council of Europe, 2012). Επιπλέον, ο 

ΟΟΣΑ έχει κάνει συστάσεις για περεταίρω 

βελτίωση των κανονισμών αναφορικά με τα 

αδικήματα διεθνούς δωροδοκίας (ΟΟΣΑ, 2012). 

Τα πιο πάνω θέματα, υπογραμμίζουν την 

έλλειψη μια συνεκτικής προσέγγισης από την 

πλευρά του ελληνικού κράτους στην μάχη κατά 

της διαφθοράς.  

Τον Αύγουστο του 2013, η GRECO δημοσίευσε 

την 2η μεσοπρόθεσμή έκθεση για την Ελλάδα, 

φτάνοντας στο συμπέρασμά ότι από τις 27 

παρατηρήσεις που έκανε αναφορικά με την 

χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, μόνο 

μία είχε ικανοποιηθεί επαρκώς (Council of 

Europe, 2013). Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει 

νομοθετική ρύθμιση με στόχο να αντιμετωπίσει 

τις παρούσες ελλείψεις και να εναρμονίσει τις 

παροχές του υφιστάμενου Ποινικού Κώδικα, 

ενώ το 2013, εισήγαγε βραχυπρόθεσμες 

ρυθμίσεις, για να αυξήσει τις ποινές για 

αδικήματα δωροδοκίας και δωροδοκίας 

δικαστή. Το 2015, η τρίτη μεσοπρόθεσμη 

έκθεση της GRECO για την Ελλάδα, έφτασε στο 

συμπέρασμα της πλήρους εφαρμογής  19 

συστάσεων της, με 6 να έχουν εφαρμοστεί 

μερικώς και 2 να μένουν ακόμα ανεφάρμοστες  

(Council of Europe, 2015). 



   

 
 55 

15.2 Θεσμικό Πλαίσιο 

Το θεσμικό πλαίσιο για την μάχη ενάντια στη 

διαφθορά έχει την ίδια πολυπλοκότητα με το 

νομοθετικό. Οι θεσμοί που ασχολούνται με τη 

μάχη ενάντια στη διαφθορά είναι ο Γενικός 

Ελεγκτής της Δημόσιας Διοίκησης, ειδικά 

σώματα διαφόρων υπηρεσιών και υπουργείων, 

το ΣΔΟΕ, τα γραφεία εισαγγελέων που 

ειδικεύονται στη διαφθορά σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, το Γραφείο του Εισαγγελέα 

Οικονομικού Εγκλήματος, η Ανεξάρτητη Αρχή 

για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η 

μονάδα εσωτερικών υποθέσεων της 

αστυνομίας, ο Συνήγορος του Πολίτη και το 

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Το κύριο 

πρόβλημα αφορά την έλλειψη διατμηματικής 

συνεργασίας, η οποία επηρεάζει την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 

του συστήματος. Για να αντιμετωπιστούν αυτά 

τα προβλήματα, στα μέσα του 2013, διορίστηκε 

ο Εθνικός Συντονιστής κατά της διαφθοράς. 

15.3 To δικαστικό σώμα 

Το δικαστικό σώμα έχει λάβει μέτρα βελτίωσης 

του, όσο αφορά τις υποθέσεις διαφθοράς. 

Όπως καταδεικνύουν σημαντικές υποθέσεις 

των τελευταίων χρόνων, ενάντια σε πρώην 

υπουργούς και δημάρχους, παρουσιάζεται 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση 

των υποθέσεων διαφθοράς από τα δικαστήρια 

της χώρας, έχοντας οδηγήσει στην επιβολή 

αυστηρών ποινών. Πέρα από το γραφείο του 

Γενικού Εισαγγελέα, έχουν θεσμοθετηθεί η 

Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος και η 

Εισαγγελία αρμόδια για αδικήματα διαφθοράς. 

Η Γενική Εισαγγελία προχώρησε σε μια 

περεταίρω εξειδίκευση το 2013, με τη 

δημιουργία  γραφείων εισαγγελέων που 

ειδικεύονται στη διαφθορά, σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, τις δύο περιοχές με τα 

περισσότερα εγκλήματα διαφθοράς. 

15.4 Στατιστικά και 

δημοσκοπήσεις 

15.4.1 Δημοσκοπήσεις  

Στο Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για τη Διαφθορά 

του 2013, το 99% των Ελλήνων συμμετεχόντων 

θεωρούσαν τη διαφθορά ως ένα καίριο και 

διαδεδομένο πρόβλημα - φαινόμενο στη χώρα 

(Μέσος Όρος ΕΕ: 76%), το 63% θεωρούσε ότι 

επηρέαζε την καθημερινότητα του (Μέσος 

Όρος ΕΕ: 26%) και το 80% πίστευε πως η εύνοια 

και η διαφθορά εμπόδιζε την επιχειρηματική 

ανταγωνιστικότητα (Μέσος Όρος ΕΕ: 69%) 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Ταυτόχρονα, το 

93% πιστεύει πως η δωροδοκία και η χρήση 

διασυνδέσεων είναι ο ευκολότερος τρόπος για 

να εργαστείς στον ελληνικό δημόσιο τομέα 

(Μέσος Όρος ΕΕ: 73%). Αξίζει να σημειωθεί, ότι 

το 95% πίστευε, πως η διαφθορά υπήρχε σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (Μέσος Όρος 

ΕΕ: 77%). Τέλος, χαρακτηριστικό είναι πως στις 

περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για τα 

υψηλότερα νούμερα σε επίπεδο ΕΕ.  

15.4.2 Εμπειρία διαφθοράς  

Το 7% των Ελλήνων, που απάντησαν στην  

έρευνα του Ευρωβαρομέτρου το 2013, 

παραδέχτηκαν, ότι κατά τη διάρκεια της 

προηγούμενης χρονιάς τους ζητήθηκε ή 

ανέμεναν να δωροδοκήσουν για να λάβουν 

κρατικές υπηρεσίες (Μέσος Όρος ΕΕ: 4%) 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Σύμφωνα με την 

τελευταία έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας 

σχετικά με διαφθορά μικρού μεγέθους, η οποία 

διενεργήθηκε το 2012, η διάδοση της 

διαφθοράς αυτού του τύπου έχει μειωθεί 

σημαντικά τόσο στο δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα. Επίσης, ήταν η 3η διαδοχική 
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χρονιά, που η διαφθορά μειωνόταν στη χώρα. 

Το 2013, το ποσοστό της διαφθοράς 

διαμορφώθηκε στο 15.1%, ενώ το 2012 

βρισκόταν στο 15.7% (Transparency 

International, 2013). 

15.4.3 Γκάλοπ για την 

Επιχειρηματικότητα 

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για 

την επιχειρηματικότητα, 89% των ελληνικών 

επιχειρήσεων (Μέσος Όρος ΕΕ: 73%) και 80% 

των συμμετεχόντων, από τον ευρύτερο 

πληθυσμό, (Μέσος Όρος ΕΕ:69%) πιστεύει πως 

η εύνοια και η διαφθορά εμποδίζει την 

επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα στην 

Ελλάδα. Το 92% των ελληνικών επιχειρήσεων 

πιστεύει πως η δωροδοκία και η χρήση 

διασυνδέσεων είναι ο ευκολότερος τρόπος για 

να έχεις πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες 

(Μέσος Όρος ΕΕ: 69%) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2013). Το 66% του επιχειρηματικού κόσμου 

(Μέσος Όρος ΕΕ: 43%) θεωρεί ότι η διαφθορά 

αποτελεί πρόβλημα για την εταιρεία τους,  

όταν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ενώ το 

67% θεωρεί τον νεποτισμό ως εμπόδιο (Μέσος 

Όρος ΕΕ: 41%) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). 
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16 Προσεγγίσεις ΕΚΕ για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και προώθηση της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας  

Η Ελλάδα δεν έχει χρησιμοποιήσει, μέχρι 

στιγμής, προσεγγίσεις ΕΚΕ για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την 

προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

Η θέση της χώρας ως ένα ευρωπαϊκό  

«hotspot» για την βιοποικιλότητα (Legakis, 

2010) και η περίοπτη θέση της αγροτικής 

οικονομίας στις περιφέρειες της Ελλάδας, 

συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, σε 

συνδυασμό με την πίεση που ασκείται στο 

περιβάλλον από την τουριστική βιομηχανία, 

υπογραμμίζουν την ανάγκη προώθησης της ΕΚΕ 

από το ελληνικό κράτος. 

16.1 Πολιτικές και Πρωτοβουλίες 

Οι ακόλουθες πολιτικές έχουν προωθηθεί και 

εφαρμοστεί από τις ελληνικές κυβερνήσεις των 

τελευταίων ετών: 

i. Ο νόμος 4014/2011 καθορίζει τις 

διαδικασίες περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης για διάφορα έργα και 

δραστηριότητες. Για την εφαρμογή του, 

θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά 

διάφορες διαδικασίες, οι οποίες 

διασφαλίζουν καλύτερες 

περιβαλλοντικές συνθήκες, μείωση των 

διοικητικών επιβαρύνσεων, εξάλειψη 

της διπλής αδειοδότησης, βελτίωση 

των εκθέσεων περιβαλλοντικής 

αξιολόγησης καθώς και παροχή 

μεγαλύτερης νομοθετικής 

σταθερότητας. 

ii. Η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε το 

Εθνικό Σχέδιο για τη διαχείριση των 

Αποβλήτων το 2015 (NWMP) (Watson 

Warley & Williams, 2015) το οποίο έχει 

ως στόχο:  

❖ Τη δραματική μείωση της κατά 

κεφαλήν παραγωγής αποβλήτων. 

❖ Το 50% των συνολικών στερεών 

αποβλήτων (MSW) να προετοιμάζεται 

για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση μέσω της ξεχωριστής 

συλλογής ανακυκλώσιμων και 

βιοαποβλήτων. 

❖ Η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί 

εναλλακτική επιλογή διαχείρισης των 

σκουπιδιών, όταν όλες οι άλλες 

επιλογές έχουν εξαντληθεί. 

❖  Η ταφή απορριμμάτων να αποτελεί 

μονό την τελευταία επιλογή και να 

περιοριστεί στο 30% των συνολικών 

ποσοτήτων MSW. 

Το νέο σχέδιο είναι βασισμένο στην 

ανακατανομή της διαχείρισης των αποβλήτων, 

η οποία θα γίνεται σε επίπεδο Δήμου. Με αυτό 

τον τρόπο, τοποθετείται η ευθύνη για την 

διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση στους 

Δήμους, μέσω τη χρήση μικρών μονάδων και 

ενθαρρύνεται συνεπώς η κοινωνική 

συμμετοχή, η στόχευση στη χρήση καινοτόμων 

μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων και 

διατηρείται η διαχείριση των αποβλήτων στα 

χέρια του Δημοσίου. Σύμφωνα με το σχέδιο, θα 

υπάρξουν μειωμένα κόστη, οι τοπικές 

κοινότητες θα απολαμβάνουν τα κέρδη από την 

διαχείριση προσφέροντας τα κατάλληλα 

οικονομικά κίνητρα και θα δημιουργηθούν 

16,000 νέες θέσεις εργασίας. Ακόμη, το κράτος 
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θα φέρει τις περισσότερες ιδιωτικές 

πρωτοβουλίες διαχείρισης αποβλήτων κάτω 

από δημόσιο έλεγχο. 

iii. Η Ελληνική Κυβέρνηση παρουσίασε ένα 

Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης αποβλήτων το 

2014. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει 

πληθώρα μέτρων, όπως μια σειρά 

οριζόντιων μέτρων και 

μεταρρυθμίσεων του κανονιστικού 

πλαισίου, σε συνδυασμό με δράσεις 

προώθησης του σχεδίου (European 

Environment Agency, 2016).  

iv. Σχετικά με τα ύδατα, η Ελληνική 

Κυβέρνηση είναι αυτή τη στιγμή στη 

διαδικασία υιοθέτησης Σχεδίου 

Διαχείρισης των Ποταμών της χώρας 

για την περίοδο 2016-2021. Η Ελλάδα 

έχει εγκαθιδρύσει εθνικό ελεγκτικό 

πρόγραμμα για την αξιολόγηση της 

κατάστασης των υπόγειων και 

επιφανειακών υδάτων. Το πρόγραμμα 

ελέγχει μια σειρά από βιολογικούς, 

γενικούς φυσικοχημικούς και 

συγκριμένους χημικούς δείκτες. 

Επιπλέον, ελέγχει διάφορες ρυπαντικές 

ουσίες βάση της Οδηγίας 2008/105/EC. 

Το ελεγκτικό δίκτυο διαθέτει πάνω από 

2000 σημεία ελέγχου και βρίσκεται σε 

λειτουργία από το 2012. 

v. Από το 2010, το Υπουργείο ελέγχει τα 

νερά των λουόμενων, σε εκτέλεση της 

Οδηγίας 2006/7/EC, επιδεικνύοντας 

εξαιρετικά υψηλά ποσοστά 

συμμόρφωσης. Πάνω από το 99,4% των 

ελληνικών υδάτων χαρακτηρίζεται , για 

το έτος 2015, ως εξαιρετικά καλής 

ποιότητας (Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, 2016).  

vi.  Όσον αφορά τον ενεργειακό 

σχεδιασμό, οι κύριοι πυλώνες της 

στρατηγικής της χώρας είναι η μείωση 

της χρήσης εισαγόμενων πηγών 

ενέργειας, η μεγιστοποίηση της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με 

στόχο τη σημαντική μείωση των 

εκπομπών GHG emissions μέχρι το 

2050, ενισχύοντας ταυτόχρονα, την 

προστασία των καταναλωτών.  

16.2 Καίρια περιβαλλοντικά 

θέματα 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος, τα καίρια περιβαλλοντικά 

θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει η 

Ελλάδα είναι (European Environment Agency, 

2015): 

❖ Η προσαρμογή στις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής και η κίνηση προς 

την κατεύθυνση της ενεργειακής 

βιωσιμότητας με ταυτόχρονα μέτρα για 

την κλιματική αλλαγή. Το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής επεξεργάζεται, ήδη, μια εθνική 

στρατηγικής για τον συγκεκριμένο τομέα. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος υποδεικνύει πως οι 

δράσεις που πρέπει να ληφθούν θα 

πρέπει να αποσκοπούν στην άμβλυνση 

της κλιματικής αλλαγής, κινούμενοι προς 

ένα μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στην 

πράσινη οικονομία και την μηδενική 

εκπομπή ρύπων, χρησιμοποιώντας 

καινοτόμες τεχνολογίες. 

❖ Η σοφή επιλογή σε θέματα διαχείρισης 

και προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος σε συνθήκες οικονομικής 

κρίσης. Η Ελλάδα αποτελεί μία χώρα 

τεράστιας βιοποικιλότητας και πληθώρας 
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οικοσυστημάτων, συνεπώς η προστασία 

τους πρέπει να αποτελεί σημαντική 

προτεραιότητα για το Υπουργείο. 

❖ Η διαχείριση του θαλάσσιου και 

παραθαλάσσιου περιβάλλοντος είναι 

ζωτικής σημασία για την Ελλάδα λόγω 

της τεράστιας ακτογραμμής της και της 

θαλάσσιας φύσης της. Το Υπουργείο 

πρέπει να κάνει χρήση των εργαλείων 

που παρέχονται από τις ευρωπαϊκές 

πολιτικές για τη διάβρωση των ακτών, 

της ενσωματωμένης διαχείρισης των 

ακτών και της στρατηγικής της ΕΕ για την 

Αδριατική και το Ιόνιο. 

 

17 . Επίλογος 

Συνοψίζοντας, η Ελλάδα, στην παρούσα φάση, 

βρίσκεται σε εμβρυικό στάδιο σχετικά με την 

ΕΚΕ. Παρ’ όλα αυτά, έχουν γίνει και 

εξακολουθούν να γίνονται κινήσεις προς την 

ορθή κατεύθυνση, όπως η διαβούλευση ενός 

ΣχεδίουΕθνικής Στρατηγικής για την ΕΚΕ, η 

υποχρέωση δημοσιοποίησης μη 

χρηματοοικονομικών στοιχείων στις Εκθέσεις 

Διαχείρισης των οντοτήτων δημοσίου 

ενδιαφέροντος και ο αυξανόμενος αριθμός 

εκθέσεων βιωσιμότητας που εκδίδονται. Για να 

εφαρμοστεί η ΕΚΕ επιτυχώς στην Ελλάδα, είναι 

προαπαιτούμενο, οι ΜΜΕ να είναι μέρος αυτής 

της διαδικασίας καθώς συνιστούν την κύρια 

μορφή επιχείρησης στη χώρα. Χωρίς τις ΜΜΕ, 

η ΕΚΕ θα έχει περιορισμένη απήχηση και για το 

λόγο αυτό, η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να την 

προωθήσει στον επιχειρηματικό κόσμο της  

χώρας, εστιάζοντας στις ΜΜΕ. Σε αυτή τη 

διαδικασία, δύναται να προσφέρουν 

σημαντικές έμπειρες διάφορες ΜΚΟ, όπως η 

CSR Hellas και το Ινστιτούτο Εταιρικής 

Υπευθυνότητας.  

Ακόμη, οι ελληνικές ΜΜΕ πρέπει να 

αντιληφθούν την ολιστική φύση της ΕΚΕ, ως μια 

φιλοσοφία management, καθώς σε αρκετές 

περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται 

την ΕΚΕ ως ένα είδος φιλανθρωπίας.  Η ΕΚΕ  

πρέπει να προωθηθεί και να παρουσιαστεί στις 

ελληνικές ΜΜΕ κατά τρόπο που να 

υπογραμμίζει τα μακροπρόθεσμα 

πλεονεκτήματα εφαρμογής της, πείθοντας τις 

να ακολουθήσουν τις αρχές και τις πρακτικές 

της. Τέλος, είναι σημαντικό από την πλευρά του 

κράτους και της ΕΕ να προωθηθούν περαιτέρω 

πρωτοβουλίες όπως το Road-CSR και να 

χρηματοδοτηθούν οι προσπάθειες των ΜΜΕ 

στην Ελλάδα για εφαρμογή της ΕΚΕ, καθώς η 

δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει 

περιέλθει η μέση ελληνική ΜΜΕ είναι ένας 

αποτρεπτικός παράγοντας. 
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18  Παράρτημα: Καλές πρακτικές στην Ελλάδα  

1. Get Busy, Microsoft Hellas and the Hellenic 

Professional Informatics Society 

Το Get Busy είναι μέρος του φιλόδοξου και 

παγκόσμιου προγράμματος της Microsoft 

“Youthspark”.  Στην Ελλάδα υλοποιείται από 

την Microsoft Hellas, την ελληνικών 

συμφερόντων πολυεθνική εταιρεία 

πιστοποιήσεων Peoplecert και τo Ελληνικό 

Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής – HePIS. 

Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που σχεδιάστηκε 

ώστε να βοηθήσει τους νέους, από 18 έως 27 

ετών, να εξετάσουν τις γνώσεις και τις 

ικανότητες τους μέσω ενός ηλεκτρονικού τεστ 

και να βελτιώσουν την τεχνογνωσία τους μέσω 

μίας ενημερωτικής διαδικτυακής πύλης, η 

οποία προσέφερε συμβουλές για την 

συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος, για 

επαγγελματικές συνεντεύξεις, για ορθές 

επαγγελματικές παρουσιάσεις, για τις βασικές 

αρχές επιχειρηματικότητας και ανεύρεσης 

κεφαλαίων και για τις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών. Μέσα σε 4 

μήνες, 11.500 άνθρωποι πήραν μέρος στο 

διαγωνισμό ενώ 50.000 επισκέφθηκαν την 

διαδικτυακή πύλη και 14.500 επισκέφθηκαν τη 

σελίδα του Get Busy στο Facebook. Οι 10 

νικητές του διαγωνισμού έλαβαν υποτροφίες 

για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών στο ALBA Graduate 

Business School και στο American College of 

Greece, πιστοποιήσεις ECDL και επαγγελματικά 

σεμινάρια. Το Get Busy έχει διακριθεί και 

βραβευθεί τόσο σε ελληνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεικνύοντας την 

χρησιμότητα και την κοινωνική συνεισφορά 

του.Greece, ECDL certifications and professional 

development seminars.  

 

Εικόνα 5 Οι 10 νικητές του Get Busy 2015 

 

2. Athens Data Centre Campus, Lamda 

Helix 

Η Lamda Hellix επιδιώκει ενεργά τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της, ενσωματώνοντας φιλικές προς 

το περιβάλλον πολιτικές τόσο στις καθημερινές 

της λειτουργίες όσο και στις υπηρεσίες που 

προσφέρει. Ως ενεργό μέλος του EU Code of 

Conduct, συλλέγει και αναλύει δεδομένα 

σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στα data 

center της από το 2009. Η διαδικασία μέτρησης 

περιλαμβάνει δεδομένα από ένα εκτεταμένο 

δίκτυο επίβλεψης και παρακολούθησης 

υποδομών ενώ τα αποτελέσματα αυτών των 

μετρήσεων την βοηθούν να δημιουργήσει KPI 

και να απεικονίσει την ενεργειακή της 

αποδοτικότητα, ώστε να καθορίσει τους λόγους 

υψηλής κατανάλωσης και να εφαρμόσει 

κατάλληλες τεχνικές και στρατηγικές. Η Lamda 
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Hellix έχει δεσμευτεί να λαμβάνει διαρκώς 

μέριμνα για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων 

είτε πρόκειται για λειτουργίες κατανάλωσης 

ενέργειας ή για τη μείωση του ενεργειακού της 

αποτυπώματος. Οι πρακτικές της έχουν 

καταφέρει να αναγνωριστούν διεθνώς, με βάση 

τα αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης. Το 

Athens Data Center Campus περιλαμβάνει δύο 

από τα πλέον σύγχρονα και φιλικά προς το 

περιβάλλον data centers στο κόσμο, 

πιστοποιημένα με το πρότυπο Leadership in 

Energy & Environmental Design – LEED, το 

οποίο αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο 

διεθνώς σύστημα πιστοποίησης «πράσινων» 

κτηρίων και αναπτύχθηκε από το U.S. Green 

Building Council. Οι πιστοποιήσεις LEED 

επιβεβαιώνουν την σχεδίαση, κατασκευή, 

λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων με 

την εφαρμογή των αρχών της αειφόρου 

ανάπτυξης που αποσκοπούν στη βέλτιστη 

ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά 

ενός κτιρίου. Το Athens-1 Data Center είναι το 

πρώτο data center, παγκοσμίως, που έχει λάβει 

την πιστοποίηση κατά LEED v4 Gold για την 

«πράσινη» λειτουργία του ενώ το Athens-2 

είναι το μοναδικό Collocation Data Center στον 

κόσμο που έχει αποκτήσει την πιστοποίηση 

LEED v4 Gold για την σχεδίαση και κατασκευή 

του. Η δέσμευσή της Lamda Hellix στην 

προστασία του περιβάλλοντος έχει 

αναγνωριστεί από εγχώριους και διεθνείς 

ανεξάρτητους οργανισμούς, αποσπώντας 

πληθώρα βραβείων και διακρίσεων. 

 

3. Business Coaching Centre, PRAKSIS NGO 

Το PRAKSIS Business Coaching Center είναι ένα 

κέντρο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας που 

προσφέρει τις υπηρεσίες του εντελώς δωρεάν. 

Ακολουθεί μία καινοτόμο, ολιστική προσέγγιση 

η οποία παρέχει στους επίδοξους 

επιχειρηματίες τις γνώσεις και τα εφόδια που 

χρειάζονται ώστε να κάνουν το επιχειρηματικό 

τους όνειρο πραγματικότητα. Στόχος του είναι 

να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, τη ραχοκοκαλιά της 

ελληνικής οικονομίας, στον αγώνα τους να 

επιβιώσουν, να εκσυγχρονιστούν, να 

αναπτύξουν την εξωστρέφεια τους και να 

σχεδιάσουν ένα βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης. Σε 

κάθε κύκλο του προγράμματος λειτουργούν 3 

παράλληλα εργαλεία, η εξατομικευμένη 

συμβουλευτική, το business coaching και τα 

ομαδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

Εικόνα 6 Συνεδρία εξατομικευμένης συμβουλευτικής στο 

Business Coaching Center 
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4. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

(ΚΠΙΣΝ), Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) 

Το ΚΠΙΣΝ περιλαμβάνει την κατασκευή και τον 

πλήρη εξοπλισμό νέων κτιριακών 

εγκαταστάσεων για την Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, καθώς 

και τη δημιουργία του Πάρκου Σταύρος 

Νιάρχος, συνολικής έκτασης 210.000 μ². Τα 3 

κύρια στοιχεία του ΚΠΙΣΝ είναι η παιδεία, ο 

πολιτισμός και η βιωσιμότητα και αποτελούν 

βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της 

δυναμικής προοπτικής της πόλης και των  

ανθρώπων της και για την ενσωμάτωσή τους 

στον 21ο αιώνα, σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Το 

ΙΣΝ κάλυψε το συνολικό κόστος του έργου, 620 

εκατομμύρια ευρώ και έπειτα παραχώρησε την 

πλήρη διαχείριση και τον έλεγχο του στο 

Ελληνικό Κράτος. 

Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει την πλατινένια πιστοποίηση 

LEED ως πράσινο κτίριο, δηλαδή, την 

υψηλότερη δυνατή διάκριση για 

περιβαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια. Το 

σύστημα παρέχει πιστοποίηση ότι ένα κτίριο 

έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με βάση τις 

αρχές της αειφόρου δόμησης, με 

περιβαλλοντικά καινοτόμες πρακτικές 

αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, 

την ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση 

των εκπομπών CO2, τη βελτίωση της ποιότητας 

του εσωτερικού περιβάλλοντος, την 

ορθολογική διαχείριση των πόρων και την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους τόσο κατά 

την περίοδο της κατασκευής του όσο και κατά 

τη λειτουργία του. Η πλατινένια πιστοποίηση 

του ΚΠΙΣΝ αποτελεί την πρώτη διάκριση αυτού 

του είδους για πολιτιστικό έργο τέτοιας 

κλίμακας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.   

 

Εικόνα 7 Εξωτερική άποψη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

και της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο ΚΠΙΣΝ 

 

 

5. Εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα FutbolNet, 

Ίδρυμα FC Barcelona και ΙΣΝ 

Η αθλητική μεθοδολογία FutbolNet 

χρησιμοποιεί τον αθλητισμό ως ουδέτερη 

πλατφόρμα για την αντιμετώπιση κοινωνικών 

προβλημάτων και την ενδυνάμωση των 

παιδιών και των νέων. Το FutbolNet είναι ένα 

αναγνωρισμένο πρόγραμμα, με αποδεδειγμένο 

θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και αλλαγές που 

έχει επιφέρει σε πολλές χώρες, υπό πολλές 

διαφορετικές συνθήκες. To Ίδρυμα FC 

Barcelona προσαρμόζει τη μεθοδολογία 

FutbolNet ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των προσφύγων και ασχολείται με 

ζητήματα όπως η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης, η αντιμετώπιση τραύματος, ο 

σεβασμός, η ενσωμάτωση και η διαχείριση των 

συγκρούσεων, χρησιμοποιώντας ως κύριο 
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εργαλείο το διάλογο. Οι συνεδρίες FutbolNet 

πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. 

Περισσότερα από 3.000 παιδιά στην Ελλάδα, 

την Ιταλία και τον Λίβανο θα είναι οι άμεσοι 

επωφελούμενοι του προγράμματος του 

Ιδρύματος FCB για τους πρόσφυγες, με την 

οικονομική υποστήριξη του ΙΣΝ. Στην πρώτη 

φάση του προγράμματος, που ξεκίνησε στα 

μέσα του 2017, θα συμμετάσχουν 1.300 παιδιά 

και έφηβοι από χώρους φιλοξενίας προσφύγων 

στη Λέσβο, στη Χίο, στον Σκαραμαγκά και στην 

Αθήνα. Οι περιοχές αυτές επιλέχθηκαν λόγω 

του μεγάλου αριθμού παιδιών που ζουν στις 

κοινότητες προσφύγων εκεί, 

αντιπροσωπεύοντας μία από τις πιο ευάλωτες 

ομάδες που έχουν πληγεί από την προσφυγική 

κρίση. Η δεύτερη φάση του προγράμματος θα 

πραγματοποιηθεί στην Ιταλία θα στραφεί η 

προσοχή σε 900 παιδιά και εφήβους από 

κέντρα ασυνόδευτων ανηλίκων, πολλοί εκ των 

οποίων έχουν χάσει τις οικογένειές τους στις 

εμπόλεμες ζώνες ή στο ταξίδι τους προς την 

Ευρώπη. Η τρίτη χώρα όπου θα εφαρμοστεί το 

πρόγραμμα είναι ο Λίβανος και συγκεκριμένα η 

περιοχή της κοιλάδας Bekaa. Πολλά από τα 

παιδιά στην περιοχή μένουν σε καταυλισμούς 

προσφύγων εδώ και πάνω από 5 χρόνια ενώ 

πάνω από το 70% των παιδιών δεν πηγαίνει 

σχολείο.  

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε βίντεο από την 1η 

εκδήλωση του προγράμματος στη Λέσβο. 

6.  Όλοι μαζί μπορούμε, Όμιλος ΣΚΑI 

Το «Όλοι μαζί μπορούμε» σχεδιάζει και 

υλοποιεί, από το 2011, δράσεις που καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η κοινωνική 

πρόνοια, η υγεία, η εκπαίδευση και το 

περιβάλλον. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει 

δράσεις συγκέντρωσης τροφίμων, φαρμάκων 

και ρούχων για τους ανθρώπους που τα έχουν 

ανάγκη, υποτροφιών για παιδία που θέλουν να 

σπουδάσουν και δεν μπορούν λόγω 

οικονομικών δυσκολιών, διοργάνωση 

εθελοντικών αιμοδοσιών καθώς και δράσεις 

για την προστασία του περιβάλλοντος όπως 

δενδροφυτεύσεις, ποτίσματα και καθαρισμοί,  

θέτοντας ως στόχο την άμεση ανακούφιση των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την προστασία 

του περιβάλλοντος. Ο φορέας βασίζεται στις 

προσφορές σε είδος καθώς και στην εθελοντική 

εργασία, απαγορεύεται δε από το καταστατικό 

του η διαχείριση χρημάτων. Ενδεικτικά, έχουν 

δοθεί 10.500 εκπαιδευτικές υποτροφίες, έχουν 

Εικόνα 8 Εθελοντικός καθαρισμός παραλίας μέσω του 

"Όλοι μαζί μπορούμε" 

συγκεντρωθεί 5,3 τόνοι τροφίμων και 1,7 εκατ. 

ωφέλιμα φάρμακα, δήλωσαν συμμετοχή 580 

εθελοντές δασοπροστασίας και έχουν φυτευτεί  

2,7 εκατ. δέντρα. Η πρωτοβουλία «Όλοι μαζί 

μπορούμε» έχει βραβευτεί από την ένωση 

«Μαζί για το παιδί», για την υποστήριξη των 

σκοπών της ενώ έχει λάβει το ευρωπαϊκό 

βραβείο ΕΚΕ στο πλαίσιο των «Ευρωπαϊκών 

Βραβείων ΕΚΕ». 

https://youtu.be/qt9JNEe9y9M


   

 
 64 

7. Refugee Code Week, SAP, Ύπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Κέντρο 

Εκπαίδευσης Galway και ελληνικά ΑΕΙ 

Το Refugee Code Week είναι ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα που έχει στόχο να διδάξει βασικές 

αρχές προγραμματισμού σε νέους πρόσφυγες 

που για πρώτη φορά υλοποιείται στη Ευρώπη 

και πιο συγκεκριμένα την Ελλάδα, τη Γαλλία και 

τη Σουηδία. Διακηρυγμένος στόχος της 

πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της 

οικονομικής και κοινωνικής συμβολής των 

μεταναστών στις τοπικές κοινότητες και στις 

χώρες υποδοχής. Είναι προφανές ότι το ζήτημα 

της ενσωμάτωσης των προσφύγων στις χώρες 

υποδοχής θα παραμένει φλέγον για αρκετά 

ακόμη χρόνια. Μοναδικοί τρόποι ενσωμάτωσης 

των ταλαιπωρημένων αυτών ανθρώπων είναι 

αφενός η απασχόληση και αφετέρου η 

εκπαίδευση. 

Προαπαιτούμενο όμως είναι η εκπαιδευτική 

διαδικασία να γίνεται με σύγχρονους όρους και 

ουσιαστικές προοπτικές Μία από τις 

βασικότερες, είναι η εξοικείωση των νεαρών 

μαθητών και σπουδαστών με τις νέες 

τεχνολογίες, δεξιότητα που θεωρείται 

 

απαραίτητη στο σύγχρονο εργασιακό 

περιβάλλον.   

Τα παραπάνω καλούνται να γίνουν 

πραγματικότητα στο προσεχές μέλλον μέσω 

του προγράμματος, ενώ δράσεις, όπως τα 

εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για 

φοιτητές και εθελοντές που θα διδάξουν τους 

πρόσφυγες (Train the trainer), έχουν γίνει ήδη 

πραγματικότητα μέσω της αρωγής του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων 

ΑΕΙ. 

Εικόνα 9 Δράση Train the trainer σε εργαστήριο του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

8. Enter Grow Go (egg), EFG Eurobank Ergasias, Coralia 

 

Το egg αποτελεί μια πρωτοβουλία  ΕΚΕ της 

Eurobank που σχεδίασε και υλοποιεί σε 

συνεργασία με το Coralia. Το  πρόγραμμα 

υλοποιείται από στελέχη των δύο φορέων και 

εποπτεύεται από 10μελή συμβουλευτική 

επιτροπή που αποτελείται από διακεκριμένους 

επιστήμονες, επιχειρηματίες και 

εμπειρογνώμονες. Αρωγός του προγράμματος 

και εγγυητής του υψηλού επιπέδου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών είναι 

ένα σύνολο κορυφαίων επιχειρήσεων και 

οργανισμών της  ελληνικής και διεθνούς 

αγοράς. Για ένα χρόνο, οι επιχειρηματικές 

ομάδες που συμμετέχουν, φιλοξενούνται σε 

ένα πλήρως εξοπλισμένο κτήριο και 

απολαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, 

ουσιαστική επιχειρηματική κατάρτιση και 

πρόσβαση σε ένα δίκτυο διακεκριμένων 

μεντόρων με σκοπό να επιταχύνουν την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
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9. CSR in Action UK, Al-Ahli Holding Group UK 

Το CSR in Action είναι μια πρωτοβουλία που 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη και ενίσχυση της 

εφαρμογής και της ευαισθητοποίησης των 

δραστηριοτήτων ΕΚΕ μεταξύ των 

επαγγελματιών και ταυτόχρονα στην αύξηση 

της εννοιολογικής κατανόησης των φοιτητών. 

Μέσω μηχανισμών ενίσχυσης των ικανοτήτων, 

το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάμιξη του 

ιδιωτικού τομέα, του ακαδημαϊκού κόσμου και 

των κυβερνητικών φορέων στη διαμόρφωση 

στρατηγικών που ανταποκρίνονται 

περισσότερο στις ανάγκες της κοινότητας. 

 

Εικόνα 10 CSR in Action 2015, εκδήλωση στη Μ. Βρετανία 

10. Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Όμιλος Καράτζη Α.Ε 

 

Ο Όμιλος επιχειρήσεων ΚΑΡΑΤΖΗ, η έδρα του 

οποίου είναι στο Ηράκλειο Κρήτης, 

δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή 

υλικών διχτυών. Παράλληλα, ασχολείται με τον 

τουρισμό ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε και στον 

κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

μέσα από την κατασκευή φωτοβολταϊκών 

σταθμών παραγωγής ενέργειας καθώς επίσης, 

ίδρυσε και μια θυγατρική εταιρεία παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ο Όμιλος Καράτζη, σχεδιάζει και συμμετέχει σε 

μια ποικιλία δράσεων που αφορούν  στο 

περιβάλλον, στην κοινωνία, στις τέχνες και στον 

πολιτισμό.  Αναλυτικότερα, αναφορικά με το 

περιβάλλον, προάγει την ανακύκλωση και 

εφαρμόζει αυστηρές, περιβαλλοντικά 

υπεύθυνες κατευθυντήριες γραμμές σε όλες τις 

φάσεις παραγωγής ενώ, παράλληλα, 

επιμορφώνει το εργατικό δυναμικό του σχετικά 

με την ορθή χρήση φυσικών πόρων, την 

κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και τη 

διαχείριση αποβλήτων. Επιπλέον, έχει ιδρύσει 

την  "Τράπεζα Αίματος Καράτζη Α.Ε." για την 

οποία οργανώνονται εθελοντικές αιμοδοσίες 

δύο φορές το χρόνο ενώ η συμβολή του ομίλου  

στην κοινωνία ολοκληρώνεται με την 

προτίμηση στην πρόσληψη ατόμων από την 

τοπική κοινωνία.  

Ενδεικτικά, στις δράσεις που αφορούν στον 

πολιτισμό έγκειται η συμμετοχή του Ομίλου 

στο "Πρόγραμμα οικοδέσποινας πόλης – Πόλις 

Αμφιτρύων" για τους Special Olympics Αθήνα 
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2011 όπου ανέλαβε τη φιλοξενία μιας ομάδας 

Ολυμπιακών Αθλητών  στο Ηράκλειο. 

11. Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 

Χαλκιαδάκης Α.Ε. 

Η εταιρεία "Χαλκιαδάκης Α.Ε." η οποία επίσης 

έχει έδρα την Κρήτη, συμμετέχει ενεργά σε 

πληθώρα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. Ιδιαίτερα, δίνει μεγάλη έμφαση στην 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

σεβούμενη την κρητική βιοποικιλότητα. Ως 

επιχείρηση έχει ως στόχο την αποφυγή της 

ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος  η οποία 

επιτυγχάνεται με τη δημιουργία υποδομών  

που εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας και 

μείωση απορριμμάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, καλεί πελάτες και 

εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην 

ανακύκλωση λαδιού, χαρτιού, μπαταριών , 

λαμπτήρων και ηλεκτρικών συσκευών, καθώς 

επίσης και στη συλλογή απόβλητων λιπαντικών 

ελαίων οχημάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελέσματος των 

δράσεων της εταιρείας είναι ότι καταφέρνουν 

πλέον, να ανακυκλώνουν πάνω από 40 τόνους 

χαρτί τον μήνα, έχοντας εγκαταστήσει πρέσες 

χαρτιού, ειδικούς κάδους και containers στα 

καταστήματα και στις κεντρικές αποθήκες της 

εταιρείας. Το τελευταίο διάστημα επίσης, έχει 

επιτευχθεί σημαντική μείωση των αποβλήτων 

της εταιρείας και αύξηση των αποβλήτων που 

ανακυκλώνονται κατά τουλάχιστον 10 

τόνους.

 

Εικόνα 11: Τομείς ανακύκλωσης Χαλκιαδάκης Α.Ε. 
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