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1 Εισαγωγή  

Ορισμός της ΕΚΕ 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει αναδειχθεί ως ένας νέος τρόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας, το κύριο 

μέλημα του οποίου είναι το πώς θα επιτευχθεί κέρδος ή με άλλα λόγια, ότι  οι δραστηριότητες μιας εταιρείας 

είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες και η διαχείρισή τους είναι ηθική και αποτελεσματική . 

 

Πολυάριθμοι ορισμοί της Εταιρικής Κοινωνικής Πολιτικής Ευθύνης έχουν δημοσιευθεί, κάθε ένας προσφέροντας 

ένα κοινό νόημα που έχει επιτρέψει την επίτευξη κάποιου είδους συναίνεσης σχετικά με την έννοια της ΕΚΕ.  Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τον πιο κοινό ορισμό: «Η ΕΚΕ είναι μια έννοια βάσει της οποίας οι εταιρείες 

ενσωματώνουν κοινωνικές και  περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρήσεις αλληλεπιδρώντας με τους 

ενδιαφερόμενους  φορείς σε εθελοντική βάση» (Πράσινο Έγγραφο «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»). 

 

Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλοι ορισμοί: «Η ΕΚΕ ορίζει τη δέσμευση μιας εταιρείας να συμβάλλει στη βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη μέσω της συνεργασίας  με τους υπαλλήλους της,  τις οικογένειες τους, την τοπική κοινότητα 

και την κοινωνία ως σύνολο, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου" (WBCSD, Παγκόσμιο Επιχειρηματικό 

Συμβούλιο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη). 

 

Σύμφωνα με το νόμο 15/2010 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Εξτρεμαδούρα, Εταιρική Κοινωνική  Ευθύνη 

ορίζεται η "εθελοντική ενσωμάτωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών  ανησυχιών των εταιρειών όσον αφορά 

τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και τις σχέσεις με τους  εταίρους τους ». Η  Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 

(ΔΟΕ) θεωρεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως έναν τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες λαμβάνουν υπόψη τους 

τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία και  επιβεβαιώνουν  τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες 

διέπονται  και οι δικές τους εσωτερικές μέθοδοι και διαδικασίες  στην άλλη επίδρασή τους με άλλους 

παράγοντες». Η ΕΚΕ αποτελεί εθελοντική πρωτοβουλία. 

Ευρωπαϊκές και διεθνείς επιρροές σχετικά με την ΕΚΕ 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) έχει, τα τελευταία χρόνια,  γίνει  παράγοντας κλειδί  για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

του πλανήτη και είναι το αντικείμενο μιας ποικιλίας ενεργών πολιτικών που εισάγονται από σημαντικούς διεθνείς 

οργανισμούς. Το πόσο σημαντική είναι η ΕΚΕ μπορεί να διαπιστωθεί στις πρωτοβουλίες που δημιουργούνται σε 

παγκόσμιο επίπεδο όπως οι παρακάτω: 

 

❖ Η οργάνωση για Οικονομική συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Κατευθυντήριες γραμμές για τις 

πολυεθνικές Επιχειρήσεις. 

❖ Οι δέκα αρχές των Ηνωμένων Εθνών παγκόσμια (ΟΗΕ). 

❖ Η τριμερής δήλωση  της Διεθνούς  Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για  τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική πολιτική. 

❖ Οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα  ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

❖ Η παγκόσμια πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων.(GRI) 

❖ ISO 26000 – Οδηγός για την κοινωνική ευθύνη. 

❖ Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) 

 

Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
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Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις επισυνάπτονται στη δήλωση του ΟΟΣΑ 

για τις διεθνείς επενδύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (MNE). Πρόκειται για συστάσεις που παρέχουν αρχές 

και πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς για πολυεθνικές εταιρείες που λειτουργούν σε χώρες ή 

από χώρες που τηρούν τη Διακήρυξη. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά το 

1976 και έκτοτε ενημερώθηκαν αρκετές φορές για να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στο οικονομικό τοπίο και τις 

επιχειρηματικές πρακτικές. Η πιο πρόσφατη επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών εγκρίθηκε στις 25 

Μαΐου 2011 μετά από διαδικασία διαβούλευσης. 

Οι κυβερνήσεις που τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ υποχρεούνται να συστήσουν εθνικά σημεία 

επαφής (ΕΣΕ). Ο κύριος ρόλος τους είναι να προωθήσουν την αποτελεσματικότητα των κατευθυντήριων 

γραμμών, αναλαμβάνοντας δραστηριότητες προώθησης, διεκπεραιώνοντας έρευνες και συμβάλλοντας στην 

επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από την υποτιθέμενη μη τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι χώρες της ΕΕ που έχουν μέχρι στιγμής ιδρύσει ΕΣΕ είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική 

Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία, 

Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής, η Κύπρος δεν έχει καθιερώσει ένα ΕΣΕ για την 

κατευθυντήρια γραμμή του ΟΟΣΑ. Τα ΕΣΕ αναφέρουν στην Επιτροπή Επενδύσεων του ΟΟΣΑ και συνεδριάζουν 

τακτικά για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε επίσης να προωθήσει τις 

κατευθυντήριες γραμμές. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ καθορίζουν βασικά πρότυπα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αυτά 

καλύπτουν τα εξής: 

▪ Ενθάρρυνση της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. 

▪ Γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, τήρηση των 

κωδίκων δεοντολογίας και σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

▪ Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

▪ Σεβασμός των βασικών ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

▪ Προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 

▪ Καταπολέμηση της διαφθοράς. 

▪ Σεβασμός της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. 

▪ Μεταφορά και διάδοση της επιστήμης και της τεχνογνωσίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 

προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

▪ Πρόληψη των ανταγωνιστικών πρακτικών και 

▪ Συμβολή στα δημόσια οικονομικά της χώρας υποδοχής 

Οικουμενικό σύμφωνο Ηνωμένων Εθνών 

Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) περιέχει δέκα αρχές και ζητά από τις εταιρείες να 

υιοθετήσουν ένα σύνολο βασικών αξιών στους ακόλουθους τομείς: 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

▪ Αρχή 1: Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς 

αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και 

▪ Αρχή 2: βεβαιωθείτε ότι δεν συνυπάρχουν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Εργασία 
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▪ Αρχή 3: Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την 

πραγματική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

▪  Αρχή 4: η εξάλειψη όλων των μορφών καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας. 

▪ Αρχή 5: αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας. και 

▪ Αρχή 6: Εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και την απασχόληση. 

Περιβάλλον 

▪ Αρχή 7: Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίξουν μια προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές 

προκλήσεις. 

▪ Αρχή 8: Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευθύνης. 

και 

▪ Αρχή 9: ενθάρρυνση της ανάπτυξης και διάδοσης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. 

Καταπολέμηση της διαφθοράς 

▪ Αρχή 10: Οι επιχειρήσεις πρέπει να εργάζονται κατά της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της, 

συμπεριλαμβανομένης της εκβιασμού και της δωροδοκίας. 

Η τριμερής δήλωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική πολιτική 

 

Η Δήλωση MNE είναι το μοναδικό μέσο της ΔΟΕ που παρέχει άμεση καθοδήγηση στις επιχειρήσεις σχετικά με την 

κοινωνική πολιτική και τις συνεκτικές, υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές στον χώρο εργασίας. Είναι το μοναδικό 

παγκόσμιο όργανο στον τομέα αυτό το οποίο επεξεργάστηκε και υιοθετήθηκε από κυβερνήσεις, εργοδότες και 

εργαζόμενους από όλο τον κόσμο. Εγκρίθηκε πριν από περίπου 40 χρόνια (τροποποιήθηκε το 2000 και το 2006) 

και αναθεωρήθηκε το 2017. Οι αρχές της απευθύνονται σε ΜΝΕ, κυβερνήσεις και εργοδοτικές και εργατικές 

οργανώσεις και καλύπτουν τομείς όπως η απασχόληση, η κατάρτιση, οι συνθήκες εργασίας και ζωής , εργασιακές 

σχέσεις καθώς και τις γενικές πολιτικές. Όλες οι αρχές βασίζονται στα διεθνή πρότυπα εργασίας (συμβάσεις και 

συστάσεις της ΔΟΕ). Η Δήλωση των ΥΠΕΝ διευκολύνει την προσέγγιση και την κατανόηση της ατζέντας 

αξιοπρεπούς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις (UNGP) 

εγκρίθηκαν από τον ΟΗΕ το 2011 και βασίζονται στην αναγνώριση: 

▪ τις υφιστάμενες υποχρεώσεις των κρατών μελών να σέβονται, να προστατεύουν και να 

εκπληρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες · 

▪ Ο ρόλος των επιχειρηματικών επιχειρήσεων ως εξειδικευμένων οργάνων της κοινωνίας, που πρέπει 

να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

και 

▪ Την ανάγκη να συνοδεύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις με κατάλληλα και αποτελεσματικά 

ένδικα μέσα όταν παραβιάζονται. 

Το UNGP καθόρισε βασικές αρχές ίδρυσης και λειτουργίας για το καθήκον του κράτους να προστατεύει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και για την εταιρική ευθύνη να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

ISO 26000 και Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς. 
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Το ISO 26000 είναι το πρότυπο για την κοινωνική ευθύνη για όλους τους οργανισμούς. Κατασκευάστηκε από τον 

Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης το 2010. Για τη διασφάλιση της συνέπειας, το ISO έχει συνάψει ειδικές 

συμφωνίες με τη ΔΟΕ, το Παγκόσμιο Σύμφωνο, την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI) και τον ΟΟΣΑ. Το 

ISO 26000 δεν παρέχει οδηγίες σχετικά με την αναφορά απόδοσης κοινωνικής ευθύνης. 

Ωστόσο, το περιεχόμενο ISO 26000 καλύπτει ένα πολύ παρόμοιο φάσμα θεμάτων με εκείνο των κατευθυντήριων 

γραμμών αναφοράς GRI. Η καθοδήγηση ISO παρέχει μια δομή για τις επιχειρήσεις να οργανώνουν τις 

δραστηριότητές τους, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να μετρηθούν και να παρουσιαστούν στην έκθεση της 

εταιρείας μετά από καθοδήγηση GRI. Δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία διαπίστευσης για το πρότυπο ISO 26000. 

 

The Sustainable Development Goals (SDGs) 

Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ενέκριναν την «Ατζέντα 2030» που περιλαμβάνει 17 στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs). Αυτοί οι στόχοι έχουν 169 ειδικούς στόχους που καλύπτουν όλες τις τρέχουσες 

προκλήσεις (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, διακυβέρνηση). Οι 17 στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στην 

Ελλάδα σύμφωνα με την Ατζέντα 2030 είναι οι εξής: 

1. Τέλος σε όλες τις μορφές φτώχειας παντού. 

2. Τερματισμός της πείνας, βελτίωση της διατροφής των Ευρωπαίων και βιώσιμη γεωργία. 

3. Διασφάλιση ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη εκπαίδευση και προώθηση ευκαιριών διά βίου 

μάθησης για όλους. 

4. Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών. 

5. Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και τηςβιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των εγκαταστάσεων 

υγιεινής για όλους. 

6. Εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους. 

7. Προωθήστε την αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική ανάπτυξη για όλους. 

8. Δημιουργία ισχυρών βιομηχανιών, προώθηση ανοικτών και βιώσιμων υποδομών και ενθάρρυνση της 

καινοτομίας. 

9. Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών. 

10. Να καταστήσει τις πόλεις και τους κατοίκους του κόσμου περιεκτικές, ασφαλείς, ανθεκτικές και 

βιώσιμες. 

11.  Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. 

12. Άμεση δράση κατά της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της. 

13. Βιώσιμη προστασία για τους ωκεανούς και τη ζωή κάτω από το νερό. 

14. Προώθηση της βιώσιμης και ορθής χρήσης της ζωής στην ξηρά. 

15. Προώθηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και των ισχυρών θεσμών. 

16. Προώθηση συνεργασιών για τους στόχους. 
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Η "Ατζέντα 2030" είναι ένα αισιόδοξο και φιλόδοξο πρόγραμμα που απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, απαιτεί τη συνεργασία και την κινητοποίηση των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα, των πολιτών 

και των Ηνωμένων Εθνών. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν την ευθύνη να ορίσουν εθνικά σχέδια δράσης 

για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων, την ενημέρωση των πολιτών και των 

επιχειρήσεων και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Η εταιρική σχέση του ιδιωτικού τομέα μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων μέσω της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και των 

υπεύθυνων επενδύσεων. 

 

Διαδικασία προετοιμασίας ενοποιημένης έκθεσης/εθνικώς εκθέσεων   

Οι εθνικές μελέτες γράφτηκαν από τους συμμετέχοντες εταίρους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του επικεφαλής 

εταίρου. Ο επικεφαλής συνεργάτης δημιούργησε ένα πρότυπο το οποίο στάλθηκε στις συμμετέχουσες περιοχές 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήρια γραμμή για κάθε αναφορά. Διεξήχθη έρευνα σε εθνικό επίπεδο 

για τον προσδιορισμό του επιπέδου της ΕΚΕ στη χώρα που αντιπροσωπεύει κάθε εταίρος και ειδικότερα για την 

προσέγγιση των Μμε απέναντι στην ΕΚΕ. Οι εθνικές μελέτες που δημιουργήθηκαν σχετικά με τα παραπάνω 

ενσωματώθηκαν στην παρούσα ενοποιημένη έκθεση, η οποία παρουσιάζει τις προσεγγίσεις της ΕΚΕ των 

συμμετεχουσών περιφερειών και, επιπλέον, συμβάλλει στον εντοπισμό των υφιστάμενων κενών στο επίπεδο 

ανάπτυξης των πολιτικών ΕΚΕ για τις ΜΜΕ.  
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2 Πολιτικές ανάπτυξης της ΕΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Προέλευση και ανάπτυξη πολιτικών ΕΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Η ιστορία της κοινωνικής ευθύνης δεν έχει ακριβή ημερομηνία έναρξης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, 

αρκετοί επιχειρηματίες του κλάδου της βιομηχανίας της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής άρχισαν να 

ενδιαφέρονται για τη στέγαση, την ευημερία και την ευεξία των εργαζομένων τους. Αν και ο όρος ΕΚΕ προέκυψε 

ανάμεσα στο 1950 και το 1960 στις ΗΠΑ, ήταν ο σχηματισμός του ΟΗΕ το 1945 και αργότερα η εμφάνιση του 

νομοσχεδίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που χρησίμευσε ως βάση για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης 

κοινωνικής συνείδησης. 

Γεγονότα όπως η Διάσκεψη της Στοκχόλμης το 1972, η έκθεση Brundtland το 1987 ή το Πρωτόκολλο του Κιότο το 

1997, η ίδρυση πολιτικών-κοινωνικών ομάδων όπως η Διεθνής Αμνηστία, η WWF, η Greenpeace ή η Transparency 

International, οι επίσημες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων όπως οι, AA1000, SA8000, οι κατευθυντήριες γραμμές του 

ΟΟΣΑ ή το ίδιο το Παγκόσμιο Σύμφωνο και η ανάδυση οργανισμών όπως η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς, 

έχουν επηρεάσει όλες την έννοια και την ανάπτυξη αυτού που γνωρίζουμε σήμερα ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η 

αλήθεια είναι ότι, από τη δεκαετία του '90, η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αποκτήσει σταθερή 

δύναμη μετά την εμφάνιση της παγκοσμιοποίησης, της επιτάχυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, της 

οικολογικής ευαισθητοποίησης και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. 

 

Στρατηγική της Λισαβώνας 

Η πρώτη αναφορά της ΕΚΕ, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου της 

Λισαβόνας τον Μάρτιο του 2000 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Απασχόληση, οικονομική μεταρρύθμιση και 

κοινωνική συνοχή: προς μια Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης», μια στρατηγική για την επόμενη δεκαετία » Η 

Ευρώπη ως η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και σεβασμό για το 

περιβάλλον ». Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, προτάθηκε μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

καλύπτουν πέντε βασικούς τομείς: 

▪ Η κοινωνία της γνώσης 

▪ Οικονομική αναδιάρθρωση 

▪ Επιχειρηματικός δυναμισμός 

▪ Απασχόληση και κοινωνική συνοχή 

▪ Περιβάλλον 

 

Μπορούμε να πούμε ότι το βασικό έγγραφο για την ΕΚΕ στην Ευρώπη είναι η Πράσινη Βίβλος «Προώθηση ενός 

ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» που δημοσιεύθηκε το 2001 και αποσκοπούσε στην 

έναρξη ευρείας συζήτησης για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προωθήσει, σε διεθνές 

επίπεδο, τις πτυχές της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και, ειδικότερα, πώς να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο 

τρόπο τις υπάρχουσες εμπειρίες, να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών, να βελτιώσουν τη 

διαφάνεια και να αυξήσουν την αξιοπιστία της αξιολόγησης και της επικύρωσης. Σε ολόκληρη την Πράσινη Βίβλο 

δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πτυχές που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό στοιχείο της εταιρείας. Εξετάζει επίσης την ενσωμάτωση της διαχείρισης της 

κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά την οργανωτική στρατηγική, την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, την επισήμανση 

προϊόντων και υπηρεσιών, την ποιότητα της εργασίας και τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις.  

 

Λίγο αργότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε μια ανακοίνωση με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Μια 

συμβολή των επιχειρήσεων στην αειφόρο ανάπτυξη» (2002), η οποία αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. 

Σε μια δεύτερη φάση που ονομάζεται Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολλαπλών Φορέων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 
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ήταν η εκπόνηση μιας τελικής έκθεσης: «Αποτελέσματα και συστάσεις του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πολλαπλών 

Φορέων για την ΕΚΕ» (2004). 

 

Το φόρουμ πολλαπλών φορέων για την ΕΚΕ δημιουργήθηκε το 2002 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στόχος του είναι να συγκεντρώσει συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, ευρωπαϊκές ΜΚΟ κλπ., για την 

προώθηση της καινοτομίας, της σύγκλισης και της διαφάνειας στις πρακτικές και τα εργαλεία εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης.  Πραγματοποιήθηκαν τέσσερα φόρουμ (2006, 2009, 2010 και 2015), το τελευταίο από τα οποία 

επικεντρώθηκε στα ζητήματα των επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαζί με άλλα σχετικά με την 

υπεύθυνη φορολογία, την κυκλική οικονομία και τη διεθνή διάσταση της ΕΚΕ, από την οπτική γωνία άλλων περιοχών 

του κόσμου, όπως η Λατινική Αμερική, η Αφρική και η Ασία. Στόχος του φόρουμ ήταν να ακούσει τις απόψεις των 

ενδιαφερομένων σχετικά με την τελική φάση της στρατηγικής της ΕΚΕ και κυρίως να μελετήσει τις προτάσεις και 

ιδέες για τη δημιουργία μιας νέας οδού επικοινωνίας και μιας νέας στρατηγικής για το 2015-2020. 

 

Ορόσημα ΕΚΕ στην Ευρώπη 

Έτος   Ορόσημο  

2001 Πράσινη Βίβλος  

Το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για 

την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001) με σκοπό «να ξεκινήσει ευρεία συζήτηση σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προωθήσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο". 

2002 Η 1Η ανακοίνωση για την ΕΚΕ 

Το 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη ανακοίνωση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη με 

τίτλο "Η συνεισφορά των επιχειρήσεων στην αειφόρο ανάπτυξη" (Επιτροπή της ΕΕ 2002). Περιλαμβάνει τον πρώτο 

ευρωπαϊκό ορισμό της ΕΚΕ ("η ΕΚΕ είναι μια έννοια με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στην αλληλεπίδρασή τους με τους 

εμπλεκόμενους φορείς σε εθελοντική βάση"), την αρχή ενός ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδέει την ΕΚΕ με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές 

πολιτικές. 

2004 Τελική αναφορά 

Το 2004, το Ευρωπαϊκό Πολυετές Φόρουμ για την ΕΚΕ παρουσιάζει μια τελική έκθεση που περιλαμβάνει κοινές 

αρχές, αξίες και βασική κατανόηση σχετικά με την ΕΚΕ καθώς και εννέα συστάσεις για τη μελλοντική εταιρική 

κοινωνική ευθύνη εντός και εκτός της Ευρώπης. 

2006 Η 2Η ανακοίνωση για την ΕΚΕ 

Το 2006 δημοσιεύθηκε η δεύτερη ανακοίνωση με τίτλο "Εφαρμογή της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση: η Ευρώπη ως πόλος αριστείας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη" (Επιτροπή της ΕΕ το 2006), με 

επίκεντρο την ανάπτυξη και την απασχόληση. Επιπλέον, στοχεύει στην αύξηση της πολιτικής προβολής της ΕΚΕ και 

ενθαρρύνει τις εταιρείες να προχωρήσουν περαιτέρω στην πορεία τους στην ΕΚΕ. Υπογραμμίζει την ενσωμάτωση της 

ΕΚΕ στις σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολλαπλών Ενδιαφερομένων για την ΕΚΕ, την 

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΕΚΕ, την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου των Κυβερνητικών Εκπροσώπων για την ΕΚΕ, καθώς 

και την υποστήριξη της έρευνας ΕΚΕ. Ως βασικός προσανατολισμός υποστηρίχτηκε η πτυχή της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης για την κοινωνία των επιχειρήσεων: «Κατ 'αρχήν, η υιοθέτηση της ΕΚΕ είναι σαφώς θέμα των ίδιων των 

επιχειρήσεων, το οποίο διαμορφώνεται δυναμικά στην αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών και των ενδιαφερομένων» (ΕΕ 

2006). 
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2007 Ομάδα υψηλού επιπέδου των 

εθνικών εκπροσώπων της ΕΚΕ. 

Το 2007 συγκροτήθηκε η ομάδα υψηλού επιπέδου των εθνικών αντιπροσώπων για την ΕΚΕ με σκοπό την 

ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών μελών και τη στήριξη της εκμάθησης της πολιτικής 

της. Στη συνέχεια, η ομάδα πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις που υποστηρίζονται από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες οι οποίοι παρέχουν ενημερωτικά δελτία πολιτικής, ευρωπαϊκές έρευνες και έκθεση χωρών. Ένα 

από τα σημαντικότερα παραδοτέα είναι το λεγόμενο "Compendium", το οποίο παρέχει μια επισκόπηση των 

πολιτικών και πρακτικών της ΕΚΕ στην Ευρώπη. Αναπτύχθηκε το 2006, "Δημόσιες πολιτικές για την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (2006) και ενημερώθηκε το 2011, "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Εθνικές 

Δημόσιες Πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (2011). 

2008 Ευρώπη 2020. 

Ανταποκρινόμενη στην οικονομική κρίση του 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε μια στρατηγική για να μετατρέψει 

την ΕΕ σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 

παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής: στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

 

2011 Ενιαία Αγορά. 

Δώδεκα προτεραιότητες θεσπίστηκαν για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ΕΕ. 

Μια από τις προτεραιότητες ήταν η Κοινωνική Επιχείρηση, μία πρωτοβουλία που επιδιώκει να προωθήσει την 

ανάπτυξη εταιρειών που όχι μόνο επιδιώκουν οικονομικά οφέλη, αλλά και να επιτύχουν στόχους γενικού 

ενδιαφέροντος που ενισχύουν τις κοινωνικές, ηθικές και περιβαλλοντικές βελτιώσεις. 

 

2011 Ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για την 

περίοδο 2011-2014, για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη. 

Η Επιτροπή δημοσίευσε αυτή τη στρατηγική αφού αναγνώρισε διάφορους παράγοντες που θεωρούσε ότι θα 

βοηθούσε στην αύξηση του αντίκτυπου της πολιτικής της ΕΚΕ. 

 

2014 Δημοσίευση των σχετικών οδηγιών για την 

ΕΚΕ. 

Οδηγία 2014/24 / ΕΕ,  26 Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, χάρη στην οποία μπορούν να 

συμπεριληφθούν τα κριτήρια κοινωνικής ευθύνης στις λεγόμενες κοινωνικές ρήτρες. 

Οδηγία 2014/95 / ΕΕ, 22 Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34 / ΕΕ σχετικά με τη 

γνωστοποίηση μη χρηματοπιστωτικών πληροφοριών   σχετικά με την ποικιλομορφία ορισμένων μεγάλων 

επιχειρήσεων και ομάδων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να παρέχουν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες 

σχετικά με τις δραστηριότητές τους. 

 

2016 Ανακοινώσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής 

για τη βιωσιμότητα.1 

 

• Ανακοίνωση σχετικά με τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. 

• Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η ΕΕ θέτει τις προτεραιότητές της. 

 

                                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3883_es.htm 
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Και οι δύο καθορίζουν τις προτεραιότητες της πολιτικής της Επιτροπής που συμβάλλουν στην υλοποίηση της 

Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη και του τρόπους με τον οποίο η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους της 

για την βιώσιμη ανάπτυξη (SDGs). 

Διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα  

Μεταξύ των ευρωπαϊκών και διεθνών πρωτοβουλιών, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα πρότυπα  / συστάσεις: 

 

▪ Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 2 

▪ Αρχές του παγκόσμιου συμπαγούς συστήματος των Ηνωμένων Εθνών 3 

▪ Τριμερής δήλωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική πολιτική 4 

▪ Οι αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα 5 

▪ Παγκόσμια πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων.(GRI)6 

▪ ISO 26000 – Οδηγός για την κοινωνική ευθύνη.7 

▪ Διεθνής ολοκληρωμένη επιτροπή αναφοράς (IIRC) 

Εκτός από τις παραπάνω πρωτοβουλίες, θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι κανονισμοί  / πρότυπα: 

 

▪ Foretica (Sge21) Σύστημα Ηθικής Διαχείρισης. 

▪ ISEA (Ινστιτούτο Κοινωνικής και Ηθικής Ευθύνης). 

▪ Ευθύνη 1000 (AA1000) 

▪ IQNet - Το Διεθνές Πιστοποιητικό Δίκτυο, Sr10 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης 

▪ Διεθνής κοινωνική ευθύνη (SAI) SA8000 

▪ Παγκόσμια Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων WORLDCOB-CSR. 

▪ Ίδρυμα MΑS FAMILIA FRC (Εταιρεία οικογενειακής ευθύνης) 

▪ Κοινωνικά υπεύθυνα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

Η ευρωπαϊκή στήριξη στην ανάπτυξη της ΕΚΕ στα κράτη μέλη. 

Η ΕΕ έχει αναπτύξει στρατηγικές και οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί από τις διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη 

Συλλογή του 2014, μια πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση των κριτηρίων δημόσιων προμηθειών η οποία 

εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρόταση περιλαμβάνει νέες διατάξεις για κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά κριτήρια, καθώς και πρόσβαση των ΜΜΕ στην αγορά μέσω δημόσιων συμβάσεων. 

Το 2012, η Επιτροπή ενέκρινε νομοθετικές προτάσεις για την αύξηση της γνωστοποίησης όσον αφορά τις 

πληροφορίες  της ΕΚΕ για τα επενδυτικά προϊόντα λιανικής, με στόχο την ενίσχυση της ανταμοιβής της αγοράς για 

κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. 

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία 2014/24/ΕΕ, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τις 

δημόσιες συμβάσεις χάρη στην οποία μπορούν να περιληφθούν κριτήρια κοινωνικής ευθύνης στις λεγόμενες 

κοινωνικές ρήτρες. 

 
Η αποκάλυψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών αποτελεί τομέα προτεραιότητας για την ενίσχυση της 

προσοχής των επιχειρήσεων στην ΕΚΕ. Τον Απρίλιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οδηγία 

                                                                 
2https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf 
3 https://www.unglobalcompact.org 
44http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/normativei 
nstrument/kd00121es.pdf  
5 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
6https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 
7https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overvie 
w-es.pdf 

https://www.unglobalcompact.org/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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(2014/95/ΕΕ), η οποία τροποποιεί την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό αφορά την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών 

στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την ποικιλομορφία σε ορισμένες μεγάλες εταιρείες8.  

 Η Επιτροπή συγχρηματοδότησε επίσης ένα έργο που αποσκοπεί στην οικοδόμηση ικανοτήτων σε σχέση με τις 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες επενδύσεις (που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013). Επιπλέον, όλοι 

οι ευρωπαίοι διευθυντές έχουν προσκληθεί να υπογράψουν τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών για υπεύθυνες 

επενδύσεις (UNPRI). Μετά από αυτό, η Επιτροπή θα διερευνήσει την ευκαιρία να συνεργαστεί με την UNPRI. 

Προκειμένου να ενσωματωθεί η συμπεριφορά που συνιστά η ΕΚΕ στα κράτη μέλη, η Επιτροπή έχει ως στόχο την 

προώθησή της στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας. Από το 2001, πολλά προγράμματα 

χρηματοδοτήθηκαν από την Επιτροπή προκειμένου να προωθηθεί η ΕΚΕ, όπως μια εργαλειοθήκη για την υποστήριξη 

των επιχειρήσεων στη δημιουργία και την προώθηση της ΕΚΕ, των τομεακών πρωτοβουλιών ΕΚΕ, των δικτύων και 

ενός φόρουμ των ενδιαφερομένων φορέων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και διάφορα προγράμματα  

κατάρτισης (π.χ. Train4CSR και CSR-TEMPO). Επιπλέον, η κατάρτιση για την ΕΚΕ, για παράδειγμα, χρηματοδοτήθηκε 

στο πλαίσιο του προγράμματος διά βίου μάθησης της ΕΕ και των προγραμμάτων «Νεολαία εν δράσει». Τον 

Σεπτέμβριο του 2012 διοργανώθηκε σεμινάριο για τη νεολαία, την επιχειρηματικότητα, τον εθελοντισμό και την ΕΚΕ. 

Αυτό επισήμανε ότι πρέπει να προωθηθεί η εθελοντική εργασία μεταξύ των νέων, καθώς οι εμπειρίες από την 

εθελοντική εργασία βελτιώνουν την απασχολησιμότητα των νέων. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεολαία σε 

δράση», η πρωτοβουλία Prince, Merchant and Citizen ως μία: η ΕΚΕ στην Ευρώπη και το PARTNERSHIP2020 έχουν 

ξεκινήσει. Επιπλέον, η Επιτροπή χρηματοδότησε ένα ερευνητικό έργο σχετικά με την ανάλυση επιπτώσεων και την 

ανάλυση της επίδοσης της ΕΚΕ με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων που θα επιτρέπουν τη μέτρηση των επιπτώσεων 

της ΕΚΕ9.  

 Σύμφωνα με τη επιτομή της ΕΚΕ που δημοσιεύθηκε το 2014, είκοσι πέντε από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν 

δράσεις ΕΚΕ και έχουν υιοθετήσει τις παραπάνω στρατηγικές και οδηγίες. . Αυτές οι χώρες είναι οι εξής: Αυστρία, 

Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, , Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία. 

Υποστήριξη ανάπτυξης της ΕΚΕ εκτός των ευρωπαϊκών κρατών μελών.  

Σύμφωνα με την Συλλογή 2014, η ανάπτυξη της ΕΚΕ σε σχέση με τις τρίτες χώρες και περιοχές είναι σημαντική για 

την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το 

εμπόριο, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη για να ενθαρρύνει τη χρήση των μέσων της ΕΚΕ και να εξασφαλίσει 

υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, καθώς και επικοινωνία σχετικά με την κοινωνική προστασία στην ανάπτυξη 

της ΕΕ. Η ανάπτυξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και ο κοινωνικός διάλογος σε τρίτες χώρες υποστηρίζεται από 

τα προγράμματα δράσης του Ευρωπαϊκού Οργάνου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σύμφωνα με 

τους αναπτυξιακούς στόχους μετά το 2015 σε επίπεδο ΟΗΕ, η Επιτροπή προωθεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον 

ιδιωτικό τομέα και δημοσίευσε, στο πλαίσιο αυτό, τον οδικό χάρτη Ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα για την 

επίτευξη αειφορίας και αειφόρου ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες, με μια σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε 

τον Μάιο του 2014. 

Οι τομεακοί οδηγοί που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στους 

οργανισμούς απασχόλησης και πρόσληψης, στις εταιρείες ΤΠΕ και στις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου 

ισχύουν επίσης για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε χώρες εκτός των κρατών μελών της ΕΕ. Οι οδηγοί παρέχουν 

πρακτικές συμβουλές με βήμα προς βήμα καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της ΕΚΕ προκειμένου να 

σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κάθε κλάδο. Επιπλέον, το 

                                                                 
8 Corporate Social Responsibility  
National Public Policies in the European Union, Compendium 2014, page 11 
9 Corporate Social Responsibility  
National Public Policies in the European Union, Compendium 2014, page 11 
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υλικό καθοδήγησης και το εγχειρίδιο για τις ΜΜΕ (43) παρέχει επίσης μια ευρεία θεώρηση για τις ΜΜΕ που 

δραστηριοποιούνται σε χώρες εκτός των κρατών μελών της ΕΕ. 

 

3 Εθνικές προτεραιότητες για την ΕΚΕ  
3.1 Κύπρος 

Είτε έχει οριστικοποιηθεί ή συνταχθεί ένα εθνικό έγγραφο σχετικά με τις προτεραιότητες και τα μέτρα ΕΚΕ, όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ έχουν σχετικές πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να συγκεντρωθούν με ένα λογότυπο της ΕΚΕ. 

Στην Κύπρο, η ύπαρξη ενός επίσημου Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ υποδεικνύει την παρουσία εθνικών 

δραστηριοτήτων ΕΚΕ, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς το βαθμό ανάπτυξης της πολιτικής ΕΚΕ σε 

επίπεδο άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Σε κάθε χώρα της ΕΕ, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ΕΚΕ διαμορφώνεται από μια 

σειρά πολιτιστικών, οικονομικών, θεσμικών και πολιτικών παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην 

καλύτερη κατανόηση του προσδιορισμού των προτεραιοτήτων. 

Αυτή η ενότητα εξετάζει τους παραμετρικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις προτεραιότητες και τις 

προσεγγίσεις της ΕΚΕ στην Κύπρο. Αναλύει επίσης τα πρότυπα που προκύπτουν σε σχέση με τους βασικούς τομείς 

της πολιτικής ΕΚΕ στην Κύπρο και παρέχει μια επισκόπηση των κύριων προτεραιοτήτων που αναλύονται στη 

συνέχεια στα επόμενα κεφάλαια κατά σειρά προτεραιότητας. 

Συγκεκριμένοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις κυπριακές προτεραιότητες για την ΕΚΕ. 

Ο καθορισμός εθνικών προτεραιοτήτων σε σχέση με την πολιτική ΕΚΕ επηρεάζεται από διάφορους αλληλένδετους 

παράγοντες οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

▪ Οικονομική ανάπτυξη / αντίκτυπος της κρίσης. 

▪ Επίπεδο θεσμοποίησης της δέσμευσης των ενδιαφερομένων. 

▪ Επίπεδο επίγνωσης της ΕΚΕ. 

▪ Ο επικρατέστερος ορισμός της ΕΚΕ. 

▪ Το υφιστάμενο πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. και 

▪ Η δομή της χάραξης πολιτικής (κεντρικές ευθύνες). 

Ένας από τους κρίσιμους παράγοντες στη διαμόρφωση των προσεγγίσεων και δραστηριοτήτων της ΕΚΕ (καθώς και 

της ωριμότητας των πολιτικών τους) είναι η διάρθρωση της οικονομίας. Η οικονομία της Κύπρου κυριαρχείται από 

μικρές επιχειρήσεις. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις (99,9%) απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα ενώ η συντριπτική 

πλειοψηφία (95%) απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα. Ο συνολικός αριθμός των ΜΜΕ στην Κύπρο είναι 61.041. Οι 

μικρές επιχειρήσεις είναι ανώριμες στις πολιτικές ΕΚΕ. Λόγω του μικρού τους μεγέθους, τείνει να είναι πιο δύσκολο 

να αναπτυχθεί αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, καθώς οι επιχειρήσεις τείνουν να 

είναι κατακερματισμένες και η δυνατότητα οργάνωσης περιορίζεται. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι λάθος να υποθέσουμε ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν 

αναγκαστικά λιγότερη συνειδητοποίηση των θεμάτων της ΕΚΕ. Με τους στενούς δεσμούς τους με τις τοπικές 

κοινότητες, οι μικρές επιχειρήσεις συχνά έχουν αυξημένη συνειδητοποίηση της κοινωνικής τους ευθύνης στο τοπικό 

πλαίσιο, ανεξάρτητα από το εάν οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί έχουν επίσημα χαρακτηριστεί ως ΕΚΕ ή όχι. 

Αυτό σχετίζεται με την έκθεση των επιχειρήσεων στις φήμες, ιδίως στον τομέα των επιχειρήσεων και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υπεύθυνης διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού. Επίσης σημαντικές σε σχέση με 

αυτό είναι οι πολιτικές που συνδέονται με την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

Η αποτελεσματική εμπλοκή των ενδιαφερομένων διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη προσεγγίσεων ΕΚΕ. 

Ωστόσο, στην Κύπρο αυτό είναι κάτι στην αρχή. Τώρα άρχισε αργά η οικοδόμηση δέσμευσης και ικανοτήτων ως 

μέρος της εστίασης της ανάπτυξης της προσέγγισης ΕΚΕ με την ενθάρρυνση του ομαδικού διαλόγου των 
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ενδιαφερομένων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στην Κύπρο, έχουμε την αποκαλούμενη "ad hoc φύση" που 

είναι να ενημερώνουμε την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών ή σχεδίων δράσης. 

Επίσης, στην Κύπρο η πολιτιστική, πολιτική και οργανωτική συνείδηση της ΕΚΕ είναι παραδοσιακά χαμηλή και 

τέτοιες πολιτικές και προσεγγίσεις μόλις αρχίζουν να αναδύονται. Το επίκεντρο είναι κυρίως οι δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης και η οικοδόμηση εμπλοκής των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ άλλες προσεγγίσεις αναπτύσσονται 

στη συνέχεια. Δεδομένου ότι η Κύπρος επλήγη από την οικονομική κρίση, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κυρίως στις 

κοινωνικές πολιτικές, για παράδειγμα στις προσεγγίσεις για τη στήριξη των ευκαιριών απασχόλησης των νέων και 

των μακροχρόνια ανέργων και στην εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης. 

Ένας άλλος παράγοντας που διαμορφώνει τις εθνικές προτεραιότητες ΕΚΕ και τα είδη των μέσων που 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των πολιτικών ΕΚΕ είναι ο εθνικός ορισμός της ΕΚΕ και ο βαθμός στον οποίο 

παραμένει ουσιαστικά ως εθελοντική δραστηριότητα (υπερβαίνοντας τα ισχύοντα νομικά πρότυπα). 

Τέλος, η δομή εθνικής διακυβέρνησης επηρεάζει επίσης τις προσεγγίσεις της ΕΚΕ. Η Κύπρος έχει κεντρική διοίκηση 

και όλες οι πολιτικές αναπτύσσονται από αυτό το επίπεδο. Αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη παρόμοιων προσεγγίσεων σε 

ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, τα διάφορα υπουργεία και το κυβερνητικό τμήμα συμμετέχουν σε προσεγγίσεις της ΕΚΕ 

και σε σημαντική δραστηριότητα και προσφέρουν την ευκαιρία για μάθηση από ομότιμους και την άσκηση 

διασταυρούμενης γονιμοποίησης. 

3.2 Ελλάδα  

Οι ελληνικές εθνικές προτεραιότητες για την ΕΚΕ, όπως αυτές περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που 

εκπόνησε το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είναι οι εξής: 

❖ Προώθηση του ρόλου του Κράτους στον τομέα της ΕΚΕ μέσω α) της προώθησης της ΕΚΕ στον επιχειρηματικό 

κόσμο και της υποστήριξης των έργων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις και β) της ανάπτυξης δράσεων ΕΚΕ από το 

ίδιο το κράτος. 

❖ Να προσδιοριστούν οι βασικές πτυχές μιας ενοποιημένης και περιεκτικής Εθνικής Στρατηγικής ΕΚΕ, 

συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, προτύπων, δράσεων, εργαλείων καθώς και τομέων εφαρμογής. 

❖ Να ορίσει και να περιγράψει την απαραίτητη υποδομή για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 

της Εθνικής Στρατηγικής μαζί με ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ΕΚΕ (Περίοδος Διαβούλευσης 11-28 / 07/2017), η εφαρμογή θα έχει 

ως στόχο: 

❖ Να συμπεριληφθούν οι δράσεις ΕΚΕ στις επιχειρηματικές πολιτικές ενός αυξανόμενου αριθμού 

επιχειρήσεων που επικεντρώνεται στις μικρές και τα ΜΜΕ.  

❖ Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής στη χώρα μέσω συνεργασιών μεταξύ εταιρειών και παραγωγών. 

❖ Επίτευξη περαιτέρω προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών και ενθάρρυνσή τους να ανταμείψουν 

τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν σχέσεις με οφέλη για τους καταναλωτές και τις 

επιχειρήσεις. 

❖ Η συμβολή των κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της 

περιοχής στην οποία λειτουργούν. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το έργο προτείνει μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν την 

εξοικείωση όλων των επιχειρήσεων με την ΕΚΕ, την ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων για τη διάδοσή τους 

και την ανταμοιβή των κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων. 

Η ΕΚΕ αντιπροσωπεύεται από τα δύο αυτά έργα ως μια υγιή επιχειρηματική στρατηγική που μπορεί να συμβάλει 

στην αντιμετώπιση των κυριότερων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προβλημάτων στην Ελλάδα. 
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Με βάση την ανωτέρω υπόθεση, η ΕΚΕ μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων που έχει 

θέσει η Ελλάδα στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της ατζέντας για την αειφόρο ανάπτυξη του ΟΗΕ το 

2030. Επομένως, αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του εθνικού σχεδίου. 

Ευρώπη 2020 

Οι τέσσερις βασικοί στόχοι που έχει θέσει το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι οι 

εξής: 

❖ Να φτάσει το 70% του ποσοστού των απασχολουμένων στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών. 

❖ Η αύξηση της πληθυσμιακής πίεσης από την φτώχεια και τη συμμετοχή 450.000 ανθρώπων. 

❖ Η μείωση του πληθυσμού των παιδιών και των νέων (ηλικίας 0-17 ετών) που απειλείται από τη φτώχεια από 

100.000 άτομα. 

❖ Να καλύψει τις άμεσες ανάγκες και να διαμορφώσει αποτελεσματικές και βιώσιμες μακροπρόθεσμες 

υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. 

Αυτοί οι στόχοι πρόκειται να αντιμετωπιστούν μέσω πολιτικών και δράσεων που αναλαμβάνονται σε τέσσερις 

βασικούς τομείς. Αυτά είναι, το εργατικό δυναμικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο, η κοινωνία, η αγορά και το 

περιβάλλον - η αλλαγή του κλίματος 

➢ Εργατικό δυναμικό και ανθρώπινο κεφάλαιο 

Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα  του εργατικού δυναμικού μιας χώρας, είναι σημαντικό αυτό το 

εργατικό δυναμικό να λειτουργεί σε ένα υγιές και θετικό περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να πληρούνται 

οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

❖ Προώθηση και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας. 

❖ Κατάργηση οποιασδήποτε μορφής υποχρεωτικής ή καταναγκαστικής εργασίας. 

❖ Κατάργηση της παιδικής εργασίας 

❖ Παροχή ασφάλειας και προστασίας υγιεινής  των εργαζομένων. 

❖ Ένα δίκαιο σύστημα ανταμοιβών και παροχών (ανταμοιβές και πακέτα παροχών, σύστημα στελέχωσης) που 

θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων. 

❖ Ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης. 

❖ Κατάργηση κάθε μορφής διάκριση στο χώρο εργασίας ή στους όρους πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων 

των διακρίσεων λόγω φύλου, εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού. 

❖  Ισορροπία οικογένειας και εργασίας. 

❖ Σεβασμός του δικαιώματος συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση και αναγνώριση του δικαιώματος 

συλλογικής διαπραγμάτευσης μέσω της υποστήριξης και προώθησης των ενώσεων των εργαζομένων, 

καθώς και των διαδικασιών διαβούλευσης για την ανάπτυξη με στόχο την προώθηση της ένταξης και της 

δημοκρατίας στο χώρο εργασίας. 

❖ Ανάπτυξη μηχανισμών κοινωνικής ασφάλισης για εργαζόμενους κοντά στη συνταξιοδότηση. 

❖ Υποστήριξη συνεταιρισμών στον τομέα της κοινωνικής Οικονομίας. 

 

➢ Κοινωνία  
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Ο επιχειρηματικός κόσμος διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη δημιουργία και στη στήριξη ενός δίκαιου και βιώσιμου 

κοινωνικού περιβάλλοντος, ιδίως στους τομείς της φτώχειας και της παιδικής φτώχειας, όπου μπορεί να βοηθήσει 

στην εξάλειψή τους. Οι πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή είναι: 

❖ Περιέχει την ανεργία μέσω της διατήρησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

❖ Συμπερίληψη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην αγορά εργασίας (άτομα με αναπηρία, μετανάστες, 

άτομα που επιστρέφουν από κατάχρηση ναρκωτικών κλπ.) Και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων. 

❖ Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της κοινωνικής οικονομίας. 

❖ Υποστήριξη και δημιουργία ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. 

❖ Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας μέσω της απασχόλησης ανέργων μελών οικογενειών με παιδιά. 

❖ Ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

➢ Αγορά 

Διαφάνεια 

❖ Προώθηση της διαφάνειας με τη χρήση των βάσεων δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών. 

❖ Με την αύξηση των δικαιωμάτων των μετόχων βάσει της Οδηγίας 2013/34 / ΕΕ σχετικά με τη γνωστοποίηση 

μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς και με πληροφορίες σχετικά με την πολυμορφία ορισμένων 

μεγάλων εταιρειών και ομάδων, μαζί με την οδηγία 2007/36 / σχετικά με την επέκταση των δικαιωμάτων 

των μετόχων, ιδίως με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας. 

Η ύπαρξη διαφάνειας είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της ΕΚΕ. Η έλλειψη διαφάνειας στις 

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τροφοδοτεί τη διαφθορά με δραματικές συνέπειες: αύξηση του κόστους των 

επιχειρήσεων κατά 10% σε παγκόσμιο επίπεδο, αύξηση έως και 25% των συμβάσεων προμηθειών στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες (ΟΟΣΑ 2014). Επιπλέον, η διαφθορά έχει σοβαρές κοινωνικές και ψυχολογικές 

επιπτώσεις, καθώς επηρεάζει τις ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος. Σύμφωνα με το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, η 

διαφθορά φαίνεται να είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην 

Ελλάδα (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 2014). Σύμφωνα με έρευνες του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, ειδικά 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι επιχειρηματίες ανά την υφήλιο θα μπορούσαν να προσφύγουν στη δωροδοκία για να 

ενισχύσουν το επιχειρηματικό τους δυναμικό (Ομάδα Παγκόσμιας Τράπεζας 2017). 

Για την αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών, είναι ζωτικής σημασίας η προώθηση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας που 

θέτει τη διαφάνεια στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή μιας οργάνωσης. Αυτή η δεοντολογική 

επιχειρηματική κουλτούρα εκφράζεται από την οργάνωση μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών της, των τιμών 

της και μέσω των διαφανών αλληλεπιδράσεών της με το εργατικό δυναμικό, τους προμηθευτές και άλλους 

συνεργάτες της. Είναι πεπεισμένο ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πρόσβαση και την ικανότητα να ελέγχουν τις 

αρχές και τις πρακτικές που ακολουθεί ο οργανισμός. Ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη των προαναφερθέντων 

είναι: 

❖ Γραπτή δέσμευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

❖ Δημόσια δέσμευση συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας κατά 

της διαφθοράς. 

❖ Υποστήριξη της ηγεσίας του οργανισμού κατά της διαφθοράς. 

❖ Επιχειρηματικό κώδικας Συμπεριφοράς κατά της διαφθοράς που καλύπτει όλους τους υπαλλήλους, 

συνεργάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και μεσάζοντες. 
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❖ Παροχή εκπαίδευσης στους εργαζομένους σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

❖ Εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών σχετικά με την παροχή προσφορών ή την αποδοχή κατάλληλων / 

ακατάλληλων δωρεών, φιλοξενίας και ταξιδιού, άρνηση δωροδοκίας κλπ. 

❖ Πολιτική άρνησης πολιτικών συνεισφορών. 

❖ Απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής αντίποινα κατά μιας έκθεσης σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση 

πολιτικής. 

❖ Παροχή καναλιών για υπαλλήλους, όπου μπορούν να αναφέρουν διακριτικά την πιθανή παραβίαση 

πολιτικής ή να ζητήσουν συμβουλές (π.χ. φυσώντας με σφυρίχτρα). 

Η διαφάνεια και η ακεραιότητα αποτελούν τους πυλώνες της επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού. Με 

την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικών με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται, η εταιρεία / οργανισμός 

προβάλλει την προθυμία της να επιβάλει πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η ΕΚΕ μπορεί να συμβάλει στη 

βελτίωση της αξιοπιστίας του κόσμου των επιχειρήσεων, ενώ τα προγράμματα ΕΚΕ είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 

τη διαφάνεια και την ομαλή λειτουργία του οργανισμού με βάση την αρχή της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Επιχειρηματική ηθική 

Ο όρος επιχειρηματική ηθική αναφέρεται σε μια μορφή εφαρμοσμένης ηθικής ή επαγγελματικής δεοντολογίας που 

ασχολείται με τις ηθικές αρχές και τα ηθικά ή ηθικά προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. Η επιχειρηματική δεοντολογία εφαρμόζεται και αφορά όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής 

συμπεριφοράς και της συμπεριφοράς των ατόμων και των ολόκληρων οργανισμών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με 

τους οποίους μπορεί να προωθηθεί η εφαρμογή της επιχειρησιακής δεοντολογίας από τις εταιρείες: 

❖ Εταιρική τιμολογιακή πολιτική. 

❖ Προσέγγιση στους νόμους 4251/2014 και 4252/2014 που ενισχύουν το κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις 

πολιτικές τιμολόγησης εταιρειών. 

❖ Δημιουργία και προώθηση μιας ανταγωνιστικής κουλτούρας μεταξύ των επιχειρήσεων με την κατάρτιση 

τους να χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων όπως το 

παρατηρητήριο τιμών). 

❖ Σεβασμός και υποστήριξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η ΕΕ προώθησε και εφάρμοσε πολιτικές που καλύπτουν τα δικαιώματα 

των καταναλωτών και ασχολούνται με την παραγωγή του προϊόντος μέχρι τον τελικό χρήστη, προκειμένου να 

διασφαλίσουν την ασφάλεια και την υγεία του. Με αυτό το πνεύμα, το ελληνικό κράτος έχει θέσει τους εξής 

στόχους: 

❖ Την προστασία των καταναλωτών από τους κινδύνους και τις απειλές που δεν είναι σε θέση να 

αντεπεξέλθουν από μόνος του, 

❖ Διασφάλιση ότι ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ένα προϊόν με βάση σαφείς και ακριβείς 

πληροφορίες. 

❖ Προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή και της πρόσβασής του σε γρήγορους και αποτελεσματικούς 

μηχανισμούς διαμαρτυρίας. 

❖ Διασφάλιση ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι σε συμφωνία με τις τρέχουσες οικονομικές και 

κοινωνικές εξελίξεις, κυρίως στις αγορές τροφίμων, ενέργειας, οικονομικών, μεταφορών και τεχνολογίας. 

❖ Γενικά, ο ρόλος των επιχειρήσεων στον σεβασμό και την ασφαλή φύλαξη των δικαιωμάτων των 

καταναλωτών είναι εξαιρετικά σημαντική σε αυτή την ψηφιακή εποχή, καθώς πρέπει να θέσουν τα 

δικαιώματα αυτά στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους. Είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις 
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και οι καταναλωτές συνεργασίας μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητάς 

τους μέσω μη νομικών μέσων, με την εταιρική κοινωνική ευθύνη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής 

της προσπάθειας. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν με υπεύθυνο και ηθικό τρόπο, σεβόμενοι τα δικαιώματα των 

καταναλωτών προσφέροντας ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε λογική τιμή. Ταυτόχρονα, πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών, οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν λόγω της 

τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης. Με την εισαγωγή τέτοιων πολιτικών, οι επιχειρήσεις θα είναι 

σε θέση να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύουν την προστασία των 

καταναλωτών. 

Εταιρική διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος 

Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται γενικά στους μηχανισμούς, τις σχέσεις και τις διαδικασίες με τις οποίες 

μια εταιρεία ελέγχεται και κατευθύνεται. περιλαμβάνει την εξισορρόπηση των πολλών συμφερόντων των 

ενδιαφερόμενων μερών μιας εταιρείας. Σύμφωνα με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ «Η εταιρική 

διακυβέρνηση συνεπάγεται ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ της διοίκησης μιας εταιρείας, του συμβουλίου της, των 

μετόχων της και άλλων ενδιαφερομένων. Η εταιρική διακυβέρνηση παρέχει επίσης τη δομή μέσω της οποίας 

καθορίζονται οι στόχοι της εταιρείας και καθορίζονται τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτών και η παρακολούθηση 

των επιδόσεων "(ΟΟΣΑ 2015). Η αρχή του ΟΟΣΑ υπογραμμίζει το ρόλο ενός καθιερωμένου και λειτουργικού 

συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και της συσχέτισης του με χαμηλότερο κόστος λειτουργιών και αυξημένη 

αποτελεσματικότητα. Τέλος, η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί βασικό στοιχείο για την προώθηση της διαφάνειας. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες σημειώθηκε αύξηση των κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Αυτοί οι κώδικες έχουν εθελοντικό χαρακτήρα και βασίζονται στην αρχή «συμμόρφωση ή εξήγηση». Σήμερα 

αποτελούν το κύριο εργαλείο για τη θέσπιση προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτή η 

προσέγγιση έχει καταστεί επίσημη πολιτική της ΕΕ μέσω της οδηγίας 2014/208 / ΕΕ η οποία επικεντρώνεται στην 

αναφορά εταιρικής διακυβέρνησης. 

Με την ενίσχυση και προώθηση της ΕΚΕ σε όλη την Ελλάδα, το Ελληνικό Δημόσιο ελπίζει να προωθήσει τις ήδη 

συνεχιζόμενες προσπάθειές του στον τομέα αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση έχει θεσπίσει νόμους που θεσμοθετούν τον 

εσωτερικό έλεγχο σε επιχειρήσεις όπως ο νόμος 2190/1920 για τις δημόσιες επιχειρήσεις και ο νόμος 3016/2002 ο 

οποίος ορίζει τους κανονισμούς για τον εσωτερικό έλεγχο. Επιπλέον, το ελληνικό κράτος έχει ενσωματώσει όλες τις 

σχετικές οδηγίες της ΕΕ στην εθνική του νομοθεσία. 

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι μέσω της συνεργασίας ιδιωτικού-δημόσιου τομέα ο "Ελληνικός Κώδικας 

Εταιρικής Διακυβέρνησης" καταρτίστηκε το 2011 από τον SEV - Ελληνική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων με 

τροποποιήσεις που εισήγαγε το 2013 το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, που ιδρύθηκε το 2012 από το 

χρηματιστήριο Αθηνών και το ΣΕΒ. Ο Κώδικας είναι πλήρως συμβατός με το ελληνικό δίκαιο και το επιχειρηματικό 

περιβάλλον της χώρας. Η φιλοσοφία της βασίζεται στην αρχή της «συμμόρφωσης ή εξήγησης» και έχει 

επεξηγηματικό χαρακτήρα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να καθιερώσουν νόμιμα λειτουργικούς και 

νόμιμους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και δομής. 

Περιβαλλοντική – κλιματική αλλαγή  

Είναι απολύτως σαφές ότι το περιβάλλον και η ανταπόκριση στην αλλαγή του κλίματος αποτελούν βασικούς τομείς 

για οργανισμούς κάθε είδους στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στο πλαίσιο της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Ελλάδα έχει δύο μοναδικά σύνολα στόχων όσον αφορά το περιβάλλον, την κλιματική 

αλλαγή και την ενεργειακή απόδοση: 

Α. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με στόχο την 

Ελλάδα να επιτύχει τα εξής: 
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❖ Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 2,85 Mtoeup μέχρι το 2020. 

❖ Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εκτός των εκπομπών που συνδέονται με τον τομέα του 

εμπορίου, κατά 4% (σε σχέση με τις τιμές του 2005). 

❖ Αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% της εθνικής συνδυασμένης κατανάλωσης 

ενέργειας. 

Α. Προώθηση των ορόσημων που καθορίστηκαν από τον «Χάρτη πορείας προς την αποδοτική από πλευράς 

πόρων Ευρώπη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011) σύμφωνα με την οποία μέχρι το 2020: 

❖ Οι πολίτες και οι δημόσιες αρχές έχουν τα κατάλληλα κίνητρα να επιλέξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

με τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα από πλευράς πόρων, μέσω κατάλληλων σημείων τιμών και σαφών 

περιβαλλοντικών πληροφοριών. Οι επιλογές αγοράς τους θα παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να καινοτομούν 

και να προμηθεύουν αγαθά και υπηρεσίες με μεγαλύτερη αποδοτικότητα από πλευράς πόρων. Η ζήτηση 

των καταναλωτών είναι υψηλή για πιο βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

❖ Θα υπάρχουν κίνητρα αγοράς και πολιτικής που θα επιβραβεύουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις στην 

αποτελεσματικότητα. Αυτά τα κίνητρα θα έχουν δώσει ώθηση σε νέες καινοτομίες σε μεθόδους παραγωγής 

αποδοτικών από πλευράς πόρων που χρησιμοποιούνται ευρέως. 

❖ Τα απόβλητα διαχειρίζονται ως πόρος. Τα απόβλητα που παράγονται κατά κεφαλή είναι σε απόλυτη πτώση. 

Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων αποτελούν οικονομικά ελκυστικές επιλογές για 

τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς λόγω της ευρείας χωριστής συλλογής και της ανάπτυξης 

λειτουργικών αγορών δευτερογενών πρώτων υλών. Απαγορεύεται η ανακύκλωση περισσότερων υλικών, 

συμπεριλαμβανομένων των υλικών που επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. 

Η νομοθεσία για τα απόβλητα εφαρμόζεται πλήρως. Οι παράνομες μεταφορές αποβλήτων έχουν 

εξαλειφθεί. Η ανάκτηση ενέργειας περιορίζεται σε μη ανακυκλώσιμα υλικά, η πλήρωση γης ουσιαστικά 

εξαλείφεται και εξασφαλίζεται η υψηλής ποιότητας ανακύκλωση. 

❖ Οι επιστημονικές ανακαλύψεις και οι συνεχείς προσπάθειες καινοτομίας έχουν βελτιώσει δραματικά τον 

τρόπο με τον οποίο κατανοούμε, διαχειριζόμαστε, μειώνουμε τη χρήση, επαναχρησιμοποιούμε, 

ανακυκλώνουμε, αντικαθιστούμε, διασφαλίζουμε και αξιολογούμε τους πόρους.  

❖ Η ΕΟΚ θα καταργηθεί σταδιακά, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο στους ανθρώπους που έχουν 

ανάγκη. 

❖ Μεγάλη στροφή από τη φορολόγηση της εργασίας στην περιβαλλοντική φορολογία, μεταξύ άλλων μέσω 

τακτικών αναπροσαρμογών των πραγματικών επιτοκίων, θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του μεριδίου 

των περιβαλλοντικών φόρων στα δημόσια έσοδα, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. 

❖ Το φυσικό κεφάλαιο και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος θα αποτιμώνται σωστά και θα υπολογίζονται από τις 

δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις. 

❖ Η απώλεια βιοποικιλότητας στην ΕΕ και η υποβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος θα σταματήσει και, 

στο μέτρο του δυνατού, θα αποκατασταθεί η βιοποικιλότητα. 

❖ Τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών (RBMPs) της WFD θα έχουν εφαρμοστεί για όλους τους 

ελληνικούς ποταμούς, οδηγώντας σε ελάχιστο αντίκτυπο ξηρασίας και πλημμύρας με προσαρμοσμένες 

καλλιέργειες, αυξημένη κατακράτηση νερού στα εδάφη και αποτελεσματική άρδευση. 

❖ Γνωριμία με τα ενδιάμεσα πρότυπα ποιότητας της ατμόσφαιρας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

αστικών περιοχών, και τα πρότυπα αυτά θα έχουν ενημερωθεί και θα καθοριστούν πρόσθετα μέτρα για την 

περαιτέρω κάλυψη του χάσματος με απώτερο σκοπό την επίτευξη ενός τόσο δίκαιου επιπέδου που δεν 

προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. 

❖ Επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των ελληνικών θαλάσσιων υδάτων. 
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❖ Παροχή κινήτρων για υγιέστερη και πιο βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων. 

❖ Η ανακαίνιση και η κατασκευή κτιρίων και υποδομών θα πραγματοποιηθούν σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. 

Η προσέγγιση του κύκλου ζωής θα εφαρμοστεί ευρέως. όλα τα νέα κτίρια θα είναι σχεδόν μηδενικής 

ενέργειας και θα είναι ιδιαίτερα αποδοτικά από πλευράς υλικών και θα υπάρχουν πολιτικές για την 

ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου ώστε να ανανεώνεται οικονομικά. 

❖ Αύξηση της συνολικής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών, η οποία θα αποφέρει μεγαλύτερη αξία με 

βέλτιστη χρήση πόρων όπως πρώτες ύλες, ενέργεια και γη και μειωμένες επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, 

την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον θόρυβο, την υγεία, τα ατυχήματα, τη βιοποικιλότητα και την υποβάθμιση 

των οικοσυστημάτων. Οι μεταφορές θα χρησιμοποιούν λιγότερη και καθαρότερη ενέργεια, θα 

εκμεταλλεύονται καλύτερα μια σύγχρονη υποδομή και θα μειώνουν τις αρνητικές τους επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και σε βασικά φυσικά προτερήματα όπως το νερό, η γη και τα οικοσυστήματα. 

❖ Θα κινητοποιηθούν ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα για να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική, η 

χρηματοδότηση, οι επενδύσεις, η έρευνα και η καινοτομία είναι συνεκτικά και αλληλοενισχύονται. Οι 

φιλόδοξοι στόχοι για την αποδοτικότητα των πόρων και οι ισχυροί, έγκαιροι δείκτες θα καθοδηγήσουν τους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς λήψης αποφάσεων για τη μετατροπή της οικονομίας προς μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα των πόρων. 

Το ελληνικό ΕΣΔ αναφέρει ότι η ΕΚΕ, ως υπεύθυνο πλαίσιο διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς, μπορεί να 

προσφέρει πολλά για την επίτευξη των προαναφερθέντων εθνικών στόχων. 

3.3 Ισπανία 

Το 2014, η Ισπανία ενέκρινε την εθνική της στρατηγική ΕΚΕ βάσει έξι αρχών: 

▪ Ανταγωνιστικότητα 

▪ Κοινωνική συνοχή 

▪ Δημιουργία κοινών αξιών 

▪ Βιωσιμότητα 

▪ Διαφάνεια 

▪ Εθελοντισμός 

 

Περιέλαβε επίσης μια σειρά προτεραιοτήτων, οι οποίες, μαζί με τις αρχές που διατυπώθηκαν, θα 

σηματοδοτήσουν την ανάπτυξη μιας σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν τη δημιουργία των καθορισμένων 

προτεραιοτήτων. 

 

❖ Η ανταγωνιστικότητα είναι μια από τις βασικές γραμμές αυτής της στρατηγικής που στοχεύει στη 

διευκόλυνση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων με δύο τρόπους: πρώτον, διατηρώντας θετικά οικονομικά 

αποτελέσματα επιτρέποντας μακροπρόθεσμα στην επιχείρηση να επιβιώσει και, δεύτερον, καθοδηγώντας 

την προς την κοινωνική ένταξη, να προσαρμοστεί και να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

❖ Προώθηση μέτρων για τη διατήρηση και τη δημιουργία σταθερής και υψηλής ποιότητας απασχόλησης που 

θα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας. 

❖ Προώθηση της βελτίωσης των συνθηκών ισότητας, ισορροπίας ,μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής, μη διάκρισης και απασχόλησης για τις ομάδες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες κατά 

την εξασφάλιση θέσεων εργασίας και εκείνων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

❖ Η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για το σύνολο της επικράτειας όσον αφορά την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναγκαιότητα όχι μόνο από την άποψη της διασφάλισης της συμμόρφωσης και 

της τήρησης των αρχών του νόμου 20/2013, τις πολιτικές που αναπτύχθηκαν στον τομέα της κοινωνικής 



 

21 
             Road – CSR                             https://www.interregeurope.eu/road-csr/ 

ευθύνης, αλλά και για να επιδιώξουν τον συντονισμό και τις κοινές προσπάθειες που είναι απαραίτητες για 

την αποτελεσματικότητα της δημόσιας πολιτικής. 

 

Το 2017, οι κύριες γραμμές δράσης που προτείνει το υπουργείο για την ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

στην Ισπανία είναι τρεις: 

❖ Η δημιουργία μιας δικτυακής πύλης κοινωνικής ευθύνης, η οποία θεωρείται υψηλή προτεραιότητα στην 

ισπανική στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που δημιουργήθηκε ως ένα συνεχιζόμενο σχέδιο, για να 

συμπεριλάβει τις συνεισφορές άλλων θεσμικών οργάνων και ομάδων που εμπλέκονται στην κοινωνική 

ευθύνη. Η πύλη διαθέτει ένα εργαλείο για την καταχώριση και δημοσίευση των εκθέσεων κοινωνικής 

ευθύνης και βιωσιμότητας και αποσκοπεί στην προβολή των οντοτήτων με καλές πρακτικές στον τομέα 

αυτό. 

❖ Η ενίσχυση του ρόλου του ισπανικού συμβουλίου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CERSE). 

❖ Ο συντονισμός της προόδου που σημειώθηκε από άλλες δημόσιες διοικήσεις που βρίσκονται στις διάφορες 

αυτόνομες περιφέρειες. 

EXTREMADURA 

Σε περιφερειακό επίπεδο: σχεδόν όλες οι Αυτόνομες Περιφέρειες έχουν δημιουργήσει πρωτοβουλίες για την 

προώθηση της ΕΚΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πύλες της Περιφέρειας Κανταβρίας και της Περιφέρειας Γαλικίας, 

το σχέδιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Καστίλλη-Λεόν, το δίκτυο περιφερειακής στρατηγικής για την ενθάρρυνση 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Μούρθια και το σύστημα διαχείρισης της Navarra Innovarse, μεταξύ άλλων. 

Η Extremadura είναι μία από τις σημαντικότερες αυτόνομες περιοχές στον τομέα της ΕΚΕ, κυρίως λόγω των προόδων 

που προκάλεσε η έγκριση του νόμου. Δύο προτεραιότητες προσδιορίστηκαν χάρη στο κοινωνικό και πολιτικό 

σύμφωνο του 2010 για τις μεταρρυθμίσεις για την Extremadura ως εξής: 

❖ Η προώθηση της κοινωνικής ευθύνης. 

❖  Αναγνώριση εκείνων των οντοτήτων που έχουν την ικανότητα να ασκούν αυτό το είδος υπεύθυνης ηγεσίας. 

Εν προκειμένω, ο νόμος περί κοινωνικής ευθύνης Extremadura 15/2010, της 9ης Δεκεμβρίου, και η μετέπειτα 

κανονιστική του ανάπτυξη με το διάταγμα 110/2013 της 2ας Ιουλίου και το διάταγμα 68/2014 της 5ης Μαΐου 

εξέτασαν σε εθνικό επίπεδο πιο προηγμένη νομοθεσία για την κοινωνική ευθύνη,  η οποία εδραιώνει έννοιες όπως η 

κοινωνική καινοτομία, η πράσινη οικονομία, η βιωσιμότητα και η αναγνώριση των εταιρειών που ασκούν υπεύθυνη 

ηγεσία με εργαλεία που περιλαμβάνουν κοινωνικές ρήτρες. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναπτύχθηκε στην Extremadura μετά την έγκριση του Νόμου 15/2010 με μια σειρά 

πρωτοβουλιών: 

2011: Έναρξη του Παρατηρητηρίου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Extremadura ιστοσελίδα: 

www.rsextremadura.es 

2012: Η έναρξη της πρώτης έκθεσης ΕΚΕ της κυβέρνησης της Extremadura. Ανάπτυξη του εργαλείου Observatory of 

Corporate Social Responsibility (ORSE) για την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων για την κοινωνική ευθύνη των 

ΜΜΕ και των μεγάλων επιχειρήσεων. 

2013: Απόφαση 110/2013, της 2ας Ιουλίου, σχετικά με την πρόοδο του νόμου 15/2010. Ίδρυση του Γραφείου 

Κοινωνικής Ευθύνης της περιφερειακής κυβέρνησης της Extremadura. Επίτευξη της επαλήθευσης περιεχομένου του 

GRI του  ORSE. Συμφωνίες συνεργασίας που υπογράφηκαν με εκπροσώπους των Προτύπων SGE21, FRC, IQNet SR10 

και SA8000 

2014: Σύνταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΕΚΕ. Εισαγωγή μητρώου εγκεκριμένων ελεγκτών για την 

επαλήθευση του περιεχομένου των εκθέσεων που παράγει το ORSE, ένα εργαλείο αυτόματης αξιολόγησης της ΕΚΕ. 

http://www.rsextremadura.es/
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2015: Έναρξη της στρατηγικής για την κοινωνική ευθύνη της Extremadura. 

2016: Δημοσίευση της Διάταξης της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ενσωμάτωση κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών ρητρών στα έγγραφα των δημοσίων συμβάσεων. 

2017: ΕΚΕ Σχέδιο δράσης 2017-2019. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Extremadura χωρίζεται σε τρεις φάσεις: 

1) Εκπαίδευση, διάδοση και ευαισθητοποίηση: 

Ενεργός συμμετοχή σε εκδηλώσεις κατάρτισης και ευαισθητοποίησης με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. 

Επιπλέον, αναπτύξαμε τα δικά μας εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Ελεγκτών μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, την εκπαίδευση του προσωπικού της Περιφερειακής Διοίκησης 

μέσω της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και των μαθημάτων κατάρτισης ΕΚΕ για επιχειρήσεις. 

Μερικά από τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης φάσης περιελάμβαναν: 

▪ Έναρξη του ιστοτόπου Παρατηρητηρίου ΕΚΕ Extremadura: www.rsextremadura.es 

▪ Δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Κοινωνικής Ευθύνης της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Extremadura 

(φέτος θα δημοσιεύσουμε την έκτη έκθεση). 

▪ Λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Twitter και  LinkedIn 

2) Η δημιουργία του συστήματος επαλήθευσης της ΕΚΕ: 

Ανάπτυξη της εφαρμογής ORSE διαθέσιμη στις εταιρείες που επιθυμούν να ελέγξουν το επίπεδο της ΕΚΕ που 

ενσωματώθηκε στη διαχείριση της εταιρείας τους. Το ORSE προσφέρει πολλά ερωτηματολόγια ανάλογα με το 

μέγεθος της εταιρείας. Το εργαλείο αυτό ενσωματώνει τα πιο σχετικά εθνικά και διεθνή πρότυπα ΕΚΕ: GRI, GLOBAL 

COMPACT, SA8000, AA1000, SGE21, WORLDCOB κλπ. 

Αποτελέσματα δεύτερης φάσης: 

▪ Έναρξη της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Γραφείου ΕΚΕ Extremadura. 

▪  Εισαγωγή μητρώου εγκεκριμένων ελεγκτών που δημιουργήθηκε για την επαλήθευση του περιεχομένου των 

αναφορών που δημιουργούνται από την εφαρμογή ORSE. 

▪ Εισαγωγή μητρώου κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων. 

3) Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα: 

 Το Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμμετέχει σε πολλά δίκτυα, επιτρέποντάς του να διαδίδει και να 

προωθεί ορθές πρακτικές σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης και κοινωνικής ευθύνης σε εθνικό επίπεδο. 

 Αυτά περιλαμβάνουν: 

 

❖ Το δίκτυο RETOS, ένα δίκτυο κοινωνικά υπεύθυνων περιοχών που περιλαμβάνει πολλούς δήμους, ομάδες 

δήμων και δημόσιες διοικήσεις που βρίσκονται σε άλλες ισπανικές περιφέρειες. 

❖ Δίκτυο διασυνοριακών κινήτρων για την ΕΚΕ, όπου συμμετέχουμε μαζί με αρκετές άλλες περιοχές της 

Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 

❖ Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Αναπηρία (CSR + D) έχει ως στόχο την 

προώθηση της ευαισθητοποίησης και ενσωμάτωσης των αναγκών στην πολιτική και επιχειρηματική ατζέντα 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με στόχο την προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στην 

Ευρώπη ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπεύθυνης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

και των δημόσιων διοικήσεων. 
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Προτεραιότητες της ΕΚΕ στην Extremadura 

 

Στην Extremadura, οι πιο σημαντικοί παράγοντες σχετικά με την έγκριση του σχεδίου δράσης ΕΚΕ είναι οι ακόλουθοι: 

▪ Η ανάγκη τροποποίησης των μοντέλων παραγωγής ώστε να καταναλώνουν λιγότερους πόρους. 

▪ Επιτακτική ανάγκη να είναι ανταγωνιστική. 

▪ Η ανάγκη προσθήκης κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στον οικονομικό παράγοντα για τη 

μέτρηση της ανάπτυξης μιας κοινωνίας με πιο ολοκληρωμένους και όχι αποκλειστικά οικονομικούς όρους. 

 

Με βάση αυτούς τους παράγοντες, η Περιφερειακή Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθορίζει μια σειρά 

προτεραιοτήτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν βάσει των αποτελεσμάτων μιας διάγνωσης της κατάστασης που θα 

πραγματοποιηθεί στην περιοχή το 2015: 

 

▪ Δημιουργία ευημερίας και απασχόλησης: Η ΕΚΕ πρέπει να διαμορφωθεί ως θεμελιώδες στοιχείο για τη 

βελτίωση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία ευημερίας στην Extremadura. 

▪ Ενίσχυση του κοινωνικού μοντέλου: η ΕΚΕ πρέπει να διαμορφωθεί ως στοιχείο που επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τις απαραίτητες ικανότητες για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης. 

▪ Περισσότερη επιχειρηματική καινοτομία: Η αύξηση της δέσμευσης των ΜΜΕ της Extremadura στην 

κοινωνική ευθύνη θα πρέπει να δημιουργήσει μια πιο καινοτόμο επιχειρηματική κουλτούρα, μεγαλύτερη 

διεθνή ελκυστικότητα και περισσότερους πόρους για την πρόβλεψη και προσαρμογή σε μια μεταβαλλόμενη 

παγκόσμια αγορά. 

▪ ΕΚΕ για τα ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους: Παροχή των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων με τις 

απαραίτητες ικανότητες και πόρους για την επίτευξη της πλήρους εφαρμογής της κοινωνικής ευθύνης στη 

διοίκηση της επιχείρησης, ώστε τα οφέλη της ΕΚΕ να γίνουν πιο απτά. 

▪ Διαφάνεια: Η ΕΚΕ αποτελεί το πλαίσιο μιας κουλτούρας αμοιβαίας ζήτησης μεταξύ εταιρειών, της κοινωνίας 

και της δημόσιας διοίκησης, ένα πολιτιστικό πλαίσιο που απαιτεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

με τους ενδιαφερόμενους, ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε ενεργά στη διαδικασία διαφάνειας. 

▪ Ενίσχυση της ενότητας της αγοράς: οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ που προωθούνται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό 

τομέα πρέπει να επιδιώκουν τη διατήρηση της ενότητας της αγοράς, δημιουργώντας ένα ευνοϊκότερο 

περιβάλλον για τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις, χωρίς να περιορίζουν την εθελοντική ανάπτυξη της 

ΕΚΕ. 

▪ Συνάντηση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη βελτίωση της ΕΚΕ: Οι δημόσιες πολιτικές της ΕΚΕ 

πρέπει να ξεπεράσουν τις εργασίες στον εταιρικό κώδικα ή στη δημόσια διοίκηση. Είναι απαραίτητο να 

εφαρμοστούν πολιτικές που επιδιώκουν μια συνάντηση μεταξύ δημόσιων και κερδοσκοπικών και μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών. 

3.4 Νορβηγία 

Η νορβηγική κοινωνία βασίζεται παραδοσιακά στη στενή συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Αυτή η συνεργασία και ο ενεργός ρόλος του κράτους αποτελούν τη βάση για τον ισχυρό πολιτισμό της ΕΚΕ που 

υπάρχει στις εταιρείες του. Επιπλέον, το κράτος πρόνοιας και οι ισότιμες αξίες που διαμορφώνουν τη νορβηγική 

κοινωνία μεταφράζονται σε έντονα αισθήματα ευθύνης για την κοινωνία και το περιβάλλον (Aarhus, 2010). Αυτές οι 

πολιτιστικές αξίες οδηγούν την προοπτική ότι η επιχείρηση είναι μόνο ένας από τους σημαντικούς θεσμούς μιας 

κοινωνίας και όχι ο σημαντικότερος (Byrkjeflot, 2003). Η σχετικά επίπεδη κατανομή της ισχύος μεταξύ ανώτατης 

διοίκησης και εργαζομένων υποστηρίζει επίσης τη συμμετοχή, την εξουσία, την συνεργασία και τη διαπραγμάτευση 

στην επιχειρηματική σκηνή (Ditlev-Simonsen, et al. 2015), ουσιαστικό παράγοντα για την αναγνώριση διαφορετικών 

αξιών και για όλα τα επίπεδα εργαζομένων. 

Οι νορβηγικές εταιρείες αναμένεται όλο και περισσότερο να δημιουργούν αξία σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

οικονομικές διαστάσεις - στην τριπλή τους κατώτατη γραμμή. Για παράδειγμα, η νορβηγική λογιστική νομοθεσία 

άλλαξε την 1η Ιουνίου 2013 για να δεσμεύσει όλες τις μεγάλες εταιρείες να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τον 
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περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο. Επιπλέον, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας (2013) 

υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση της βιωσιμότητας και των κοινωνικών θεμάτων μπορεί να είναι μια λογική 

επιχειρηματική στρατηγική ".  Η κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι οι εταιρείες ενισχύουν τη φήμη τους, επιτυγχάνουν 

πιστό εργατικό δυναμικό, αυξάνουν την ελκυστικότητα των πελατών και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους 

εκπληρώνοντας την κοινωνική τους ευθύνη».  

Υποστηρίζοντας αυτές τις ιδέες, οι εθνικές προτεραιότητες της Νορβηγίας για την ΕΚΕ αφορούν: 

▪ Η άσκηση της ΕΚΕ στις δραστηριότητες της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων 

και επενδύσεων, καθώς και των πολιτικών προμηθειών. 

▪ Μεταφέροντας τις προσδοκίες της κοινωνίας στις νορβηγικές εταιρείες μέσω της ανταλλαγής γνώσεων 

σχετικά με την ΕΚΕ. και 

▪ Ανάπτυξη και επηρεασμός του πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο - Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αναμένεται να πληρούν τόσο 

νορβηγική όσο και τοπική νομοθεσία στη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται (Υπουργείο Εξωτερικών, 

2009). 

Η κυβέρνηση παρουσιάζει επίσης βασικούς τομείς εστίασης για τη νορβηγική ΕΚΕ. Αυτές οι περιοχές εξηγούνται 

λεπτομερέστερα στις ακόλουθες ενότητες και περιλαμβάνουν: 

▪ Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα),  

▪  Παροχή αξιοπρεπούς εργασίας και διατήρηση υψηλών προτύπων εργασίας, 

▪ Ανάληψη περιβαλλοντικής ευθύνης, και 

▪ Καταπολέμηση της διαφθοράς (Υπουργείο Εξωτερικών, 2009). 

Εκτός από τον καθορισμό προτεραιοτήτων για κυβερνητικές δραστηριότητες, η νορβηγική κυβέρνηση περιγράφει 

σαφώς τις προσδοκίες της από ιδιωτικές εταιρείες και δηλώνει ότι αναμένει από τις επιχειρήσεις να: 

▪ να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της χώρας όπου δραστηριοποιείται · 

▪ να εξοικειωθούν με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις κατευθυντήριες γραμμές του 

ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις · 

▪ να  ακολουθεί τις κατευθυντήριες αρχές ή τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, κατά περίπτωση, κατά 

την ανάπτυξη στρατηγικών υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς 

▪ να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια και να αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στο πλαίσιο των λειτουργιών τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε απαιτητικές αγορές. 

▪ Να ακολουθούν την αρχή "συμμόρφωση ή εξήγηση" και την αρχή της ουσιαστικότητας (Υπουργείο 

Εξωτερικών, 2015). 

3.5 Σλοβενία 

Η Σλοβενία δεν διαθέτει έως σήμερα εθνικό έγγραφο σχετικά με τις προτεραιότητες και τα μέτρα ΕΚΕ. Υπάρχει, 

ωστόσο, μια σειρά δραστηριοτήτων και πρακτικών που έχουν αναληφθεί για την προώθηση της ΕΚΕ στη Σλοβενία. Οι 

πρωτοβουλίες αυτές ξεκινούν τόσο από την κυβέρνηση και από διάφορους άλλους δημόσιους οργανισμούς όσο και 

από τον ιδιωτικό τομέα (ΜΚΟ, δίκτυα και εταιρείες). 

 

▪ Σύμφωνα με την έκθεση της Σλοβενίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δημοσιεύθηκε το 2014, η 

συλλογή «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Εθνικές Δημόσιες Πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση» αποκαλύπτει τις 

πρακτικές που ακολουθούν οι περιοχές προτεραιότητας της ΕΚΕ Η Σλοβενία δραστηριοποιείται: 



 

25 
             Road – CSR                             https://www.interregeurope.eu/road-csr/ 

▪ Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και υπεύθυνη προώθηση των επιχειρήσεων με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων όπως το Βραβείο βέλτιστης πρακτικής (Horus), η ανταλλαγή γνώσεων για την ΕΚΕ και το 

πιστοποιητικό φιλικών προς τις οικογένειες (προώθηση της εφαρμογής της ισορροπίας μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μέτρα διαφοροποίησης και διαγενεακής συνεργασίας στις 

επιχειρήσεις). 

▪ Οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο λόγω των 

επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με την έκθεση, η Σλοβενία 

επικεντρώνεται κυρίως στην προώθηση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων και στη στήριξη ευκαιριών 

διά βίου μάθησης για αυτούς. 

▪ Πράσινες και κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις. Μεταφορά των σχετικών οδηγιών της ΕΕ στη 

σλοβενική νομοθεσία και ενεργητική προώθηση αυτής μεταξύ των δημόσιων φορέων. 

▪ Υποβολή εκθέσεων και δημοσιοποίηση της ΕΚΕ, καθιστώντας τη νομική απαίτηση για τις μεγαλύτερες 

εταιρείες να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την απόδοση της ΕΚΕ. Η Σλοβενία μετέφερε την οδηγία 

2014/95 / ΕΕ. 

▪  Ευθυγράμμιση με τις παγκόσμιες προσεγγίσεις της ΕΚΕ, δηλαδή (κάποια) υποστήριξη των κατευθυντήριων 

αρχών του ΟΗΕ στα εθνικά πλαίσια πολιτικής. 

▪ Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, επίσης με ένταξη στις δημόσιες 

προσφορές. 

▪ Περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας που καθορίζει το έργο της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς 

για την καλύτερη καταπολέμηση της διαφθοράς και τη βελτίωση της διαφάνειας των λόμπι στη Σλοβενία. 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες ΕΚΕ και θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον καθορισμό εθνικών 

προτεραιοτήτων: 

▪ Οικονομικοί:  

Η Σλοβενία έχει οικονομία που βασίζεται στην εξαγωγή, με κυριότητα ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

(99,8% των εταιρειών με λιγότερους από 250 υπαλλήλους: 49% των ατομικών επιχειρήσεων). Επί του 

παρόντος αντιμετωπίζει τις συνεχιζόμενες διαδικασίες ιδιωτικοποίησης και την αύξηση των ξένων 

επενδύσεων (που σχετίζονται με αυτές). 

▪ Οικονομική ανάπτυξη / αντίκτυπος της κρίσης: 

Η Σλοβενία είναι μια από τις χώρες που αισθάνονται έντονα τις συνέπειες της κρίσης και η ανάκαμψή της 

μέχρι στιγμής συμβάλλει κυρίως στην ανάκαμψη των μεγαλύτερων ξένων εταίρων της (Γερμανία, Ιταλία, 

Αυστρία και Γαλλία). Έχει ακόμη υψηλά ποσοστά ανεργίας (7,8%). 

▪ Χαμηλό επίπεδο θεσμοποίησης εμπλοκής των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς οι επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι 

κατακερματισμένες και λιγότερο αντιπροσωπευτικές στους διαλόγους 

▪ Χαμηλότερο επίπεδο επίγνωσης της ΕΚΕ. 

"Το επίπεδο συνειδητοποίησης της ΕΚΕ αυξάνεται ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα, αλλά δεν 

αποτελεί ακόμη κοινή πρακτική. Ωστόσο, για να αυξήσουν το δημόσιο προφίλ τους και να βελτιώσουν την 

εικόνα τους με το κοινό, οι μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες έχουν αναλάβει όλο και περισσότερο 

δραστηριότητες RBC όπως η χορηγία αθλητικών ομάδων και κοινοτικών εκδηλώσεων στο όνομα της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μεγαλύτερες εταιρείες στη Σλοβενία έχουν επίσης επικεντρωθεί στην 

ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον εικόνων με την εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών και την τήρηση 

υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων. " 

▪ Επικρατέστερος ορισμός της ΕΚΕ είναι αυτός του εργαλείου PR. 

Συχνά, η ΕΚΕ αντιμετωπίζεται και χρησιμοποιείται ως εργαλείο μάρκετινγκ, ενώ ταυτόχρονα "ορισμένοι 

ενδιαφερόμενοι βλέπουν τις προσεγγίσεις αυτές ως ένα υπόλοιπο της σοσιαλιστικής εποχής" και η οποία 

μπορεί να είναι μια δύσκολη αντίληψη που πρέπει να ξεπεραστεί. Ως εκ τούτου, η ευαισθητοποίηση και η 

εκπαίδευση αποτελούν βασικό στοιχείο της προσέγγισης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Κατά τα 

προηγούμενα έτη, οι ΜΚΟ οδήγησαν τον διάλογο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ωστόσο, ο διάλογος με 
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την κυβέρνηση φαίνεται να ανοίγει αργά, εν αναμονή της ανάπτυξης του ΕΣΔ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

στις επιχειρήσεις και το ΕΣΚ για την ΕΚΕ το 2017. 

▪ Το υπάρχον πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Η Σλοβενία στερείται ενός ολοκληρωμένου εγγράφου πολιτικής για την ΕΚΕ, καθώς η ομάδα εργασίας 

διαλύθηκε μετά την έλλειψη συμμετοχής της κυβέρνησης. 

 

Σύμφωνα με μια μελέτη του IRDO, ο μεγαλύτερος παράγοντας στην ανάπτυξη της ΕΚΕ ή η έλλειψή της στη Σλοβενία 

είναι η έλλειψη εξοικείωσης και η παρανόηση της έννοιας της ΕΚΕ μεταξύ των πολιτών, των επιχειρηματιών και των 

δημοσίων υπαλλήλων. Η σύμπραξη για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, που δημιουργήθηκε το 2011, έπαψε να 

υπάρχει μετά το 2013, δεδομένου ότι υπήρχε, στο κοινό, ότι κανένα άτομο ικανό και υπεύθυνο για την ΕΚΕ δεν 

ανέφερε ποτέ από την πλευρά της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, η Σλοβενία εξακολουθεί να στερείται σαφών πολιτικών 

και απαιτήσεων και των αναπτυξιακών απόψεων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει 

ότι η πλειονότητα των υπαλλήλων, του κοινού και των εταιρειών θεωρεί ότι η ΕΚΕ είναι λιγότερο σημαντική, 

δευτερεύουσα και απλώς φιλανθρωπική. Άλλοι παράγοντες που αναφέρθηκαν ως λόγοι για την κατάσταση της ΕΚΕ 

στη Σλοβενία είναι: η έλλειψη σεβασμού για τον εαυτό και τους άλλους, αποδίδοντας την ανωτερότητα σε ξένους 

εμπειρογνώμονες και χώρες. Η έλλειψη υποστήριξης που δίνει ο ένας στον άλλο και η έλλειψη θετικής στάσης των 

Σλοβένων στην επιτυχία άλλων Σλοβένων, έλλειψη εμμονής. 

 

Σε συνεντεύξεις με 12 ηγέτες της κοινής γνώμης που διεξήγαγε η IRDO το 2016, έχουν εντοπίσει τους ακόλουθους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην παθητική προσέγγιση της ΕΚΕ από πολλούς στη Σλοβενία: «ανευθυνότητα προς 

τον εαυτό και τους άλλους, χαλαρότητα και ευχαρίστηση να βρίσκονται στη« ζώνη άνεσης »/ . Πάρα πολλή 

γραφειοκρατία και ασαφής νομοθεσία, μερικές αποφάσεις κρατικών φορέων, τοπικές αρχές και ορισμένες εταιρείες 

χωρίς δομημένη προσέγγιση / ... /. Υπάρχει έλλειψη συντονισμού σε επίπεδο κράτους και τοπικών αρχών. Ένα 

σημαντικό εμπόδιο είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος των πολιτικών για την ΕΚΕ στην πραγματική εφαρμογή του στις 

πρακτικές τους και η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη μεταφορά της ΕΚΕ στο σλοβενικό δίκαιο». Οι παραπάνω 

περιγραφόμενοι λόγοι παρουσιάζονται επίσης στον ακόλουθο Πίνακα  των εμποδίων για την ανάπτυξη της ΕΚΕ στη 

Σλοβενία10:  

                                                                 
10Hrast, A.: Model večdeležniškegadialogazavečdružbeneodgovornostipodjetijnanacionalniravni; magisterskodelo, UL FDV, Ljubljana 2016 (available 
at  http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_hrast-anita.pdf; last accessed: 31.5.2017) 

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_hrast-anita.pdf
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Όπως έδειξαν οι αξιολογήσεις από την ICF GHK, υπήρξε σταδιακή μετατόπιση των υπουργικών αρμοδιοτήτων για τις 

πολιτικές ΕΚΕ από τα υπουργεία κοινωνικών υποθέσεων και εργασίας στα υπουργεία οικονομικών και εμπορίου. 

Αυτό ισχύει και για τη Σλοβενία. Δυστυχώς, αυτό σήμαινε περαιτέρω στασιμότητα στις προσπάθειες της ΕΚΕ. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση της Σλοβενίας προς τον ΟΟΣΑ σχετικά με το Εθνικό Σημείο Επαφής για την 

εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις το έτος 2017 θα σηματοδοτήσει την 

έναρξη της ανάπτυξης του ΕΣΔ ΕΚΕ. 

 

Ταυτόχρονα, σημειώθηκε αύξηση των δραστηριοτήτων από την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών που 

διεξήχθη στο πλαίσιο του ΕΣΚ για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα στις Επιχειρήσεις. Στα εσωτερικά τους έγγραφα έχουν ορίσει τις εθνικές προτεραιότητες της Σλοβενίας 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρήσεις ως εξής: 

1. Πρόληψη των διακρίσεων και των ανισοτήτων και προώθηση των ίσων ευκαιριών. 

2. Προώθηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 

διακρατικών εταιρειών, π.χ. σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. 

3. Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. 

4. Καταπολέμηση της διαφθοράς. 

5. Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη. 

6. Ανάπτυξη υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας (καθήκον φροντίδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα). 

7. Fight against corruption; 

Κατηγορία εμποδίων Υποκατηγορία 

Λήψη αποφάσης Δεν υπάρχει σαφής κατεύθυνση, οδηγία. 

Δεν υπάρχει σαφής υπεύθυνος φορέας ή πρόσωπο για το σχεδιασμό, την 

εφαρμογή και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο σε σχέση με την ΕΚΕ 

σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. 

Μερική λήψη αποφάσεων από τις αρχές. 

Υποστήριξη μερικών ενεργειών και συμφερόντων. 

Γραφειοκρατία Πάρα πολλή γραφειοκρατία. 

Ασαφής  νομοθεσία. 

Εκπαίδευση Έλλειψη εκπαίδευσης για όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Τα μαθήματα ΕΚΕ δεν περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα σπουδών. 

Επικοινωνία Παρανόηση της έννοιας της ΕΚΕ. 

Απουσία απόκρισης της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών για την ΕΚΕ. 

Το ανεπαρκές ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για την υποστήριξη της ΕΚΕ. 

Δεν υπάρχει στρατηγική επικοινωνίας για την ΕΚΕ σε εθνικό επίπεδο. 

Οικονομικά Έλλειψη χρηματοδότησης για την ΕΚΕ. 

Έλλειψη χρόνου, θέλησης και εξουσίας από τους βασικούς ενδιαφερόμενους της 

χώρας να αναπτύξουν την ΕΚΕ. 

Η διαφθορά εμποδίζει την ανάπτυξη της ΕΚΕ και δημιουργεί μια συλλογική 

κατάθλιψη στη χώρα. 

Οι καλές επιχειρήσεις δεν θέλουν την έκθεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης λόγω 

των πιέσεων των αόρατων δικτύων. 

Κουλτούρα Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι πάρα πολύ στο περιθώριο της κοινωνίας. 

Έλλειψη ενδιαφέροντος για καινοτόμες πρακτικές σε όλα τα επίπεδα της 

κοινωνίας. 

Δεν υπάρχουν εγγυημένες πηγές πληροφοριών για την υποστήριξη ατόμων και 

ομάδων ενδιαφερομένων μερών για την αλλαγή των συνηθειών τους. 
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8. Environmental protection and sustainable development; 

9. Development of due diligence commitment (duty to care for Human Rights). 

 

3.6 Τσεχική Δημοκρατία 

Οι περιοχές – κλειδιά του Εθνικού Σχεδίου Δράσης στην Τσεχική Δημοκρατία και οι προτεραιότητές του είναι οι εξής:  

Προώθηση και υποστήριξη της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

Στο κεφάλαιο αυτό, η σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MSP) είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς και η 

περιφερειακή διάσταση του δυναμικού της ΕΚΕ. 

Αδυναμίες της περιοχής: 

▪ μη επακριβής ενημέρωση τόσο του κοινού όσο και των επιχειρήσεων, ιδίως του MSP, 

▪ περιορισμός των δραστηριοτήτων του ΜΟΠ στη φιλανθρωπική δραστηριότητα, 

▪ Εφαρμογή δραστηριοτήτων ΕΚΕ χωρίς απαραίτητη σύνδεση με την κύρια δραστηριότητα (πυρήνα της 

επιχείρησης), το όφελος που αποκομίζει το όφελος (διμερής) όφελος είναι περιορισμένο, 

▪ ασθενώς ενημερωμένη δημόσια και ελλιπής γνώση της έννοιας της ΕΚΕ ως παράγοντα αποθάρρυνσης. 

Κρατική αποστολή: 

▪ δημιουργία συνθηκών για την προώθηση και μεγαλύτερη διάδοση της έννοιας της ΕΚΕ, 

▪ απομάκρυνση των γραφειοκρατικών στοιχείων, διατηρώντας παράλληλα τη διαφάνεια και τηρώντας την 

έννοια της ΕΚΕ όχι μόνο σε επιχειρηματικά θέματα αλλά και σε φορείς κρατικής διοίκησης και τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

Στρατηγικές προτεραιότητες αυτού του τομέα: 

▪ διάδοση πληροφοριών και προώθηση της έννοιας της ΕΚΕ, δημιουργία περιβάλλοντος για οργανώσεις ώστε 

να μπορέσουν να αναπτύξουν την ιδέα τους για υπεύθυνη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα, 

▪ υποστήριξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και πληροφοριών από την περιοχή της ΕΚΕ. 

Εκπαιδεύσεις: 

▪ Δημιουργία στρατηγικού εγγράφου ΕΣΚ 

▪ Εκδόσεις "Συμβουλές και κόλπα - Οδηγός για την εταιρική κοινωνική ευθύνη για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις" (http://narodniportal.cz/wp-content/uploads/2016/04/prirucka_MSP_online_2016-2.pdf) 

▪ Δημιουργία και διοίκηση της Εθνικής Πύλης Πληροφοριών για την ΕΚΕ. 

Συνεχείς εργασίες: 

▪ Δημιουργία υποστηρικτικού ενημερωτικού υλικού με το θέμα της ΕΚΕ για την οργάνωση και το κοινό: 

▪ Εφαρμογή ενημερωτικών εκστρατειών για το θέμα της ΕΚΕ 

▪ Προώθηση των εθνικών εγγράφων και πολιτικών που σχετίζονται με την ΕΚΕ 

▪ Ενημέρωση σχετικά με τα εθνικά πρότυπα πιστοποίησης των συστημάτων ΕΚΕ και άλλων μεθόδων 

αξιολόγησης της ΕΚΕ 

▪ Οργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων (διασκέψεις σε εθνικό επίπεδο, στρογγυλές τράπεζες, σεμινάρια, 

εργαστήρια κ.λπ.) 

 

Ο διάλογος και η συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

Στο κεφάλαιο αυτό εντοπίζονται 2 ομάδες ενδιαφερομένων μερών. 

▪ Βασικά (βασικά) ενδιαφερόμενα μέρη - ιδιοκτήτες, εργαζόμενοι, πελάτες, κοινωνικοί εταίροι, προμηθευτές, 

επενδυτές και πιστωτές. 
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▪ Η δεύτερη ομάδα ενδιαφερομένων μερών - πολίτες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κοινότητα κοντά στις 

οργανώσεις. 

Επιπλέον, επαναλαμβάνεται: ο εξουσιοδοτημένος φορέας για την ΕΚΕ είναι το MPO (Υπουργείο Βιομηχανίας και 

Εμπορίου), εγκρίθηκε το NAP και δημιουργήθηκε το εθνικό δίκτυο ΕΚΕ - η αποκαλούμενη Πλατφόρμα των 

ενδιαφερομένων μερών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR). Με αυτές τις διαδικασίες επιβεβαιώνεται η 

υποχρέωση του κράτους να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ΕΚΕ στην CR καθώς και η ευκαιρία για ενοποίηση των 

τρεχουσών δραστηριοτήτων στον κεντρικό και συντονισμένο διάλογο υπό την αιγίδα του κράτους. 

Η πλατφόρμα διατίθεται δημοσίως στα επιχειρηματικά θέματα, στους οργανισμούς στέγης τους και σε άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη - οργανώσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η οργάνωση, οι δραστηριότητες και τα 

αποτελέσματα της πλατφόρμας εξασφαλίζονται από το Συμβούλιο Ποιότητας της CR μέσω του Επαγγελματικού 

Τμήματος για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μεταξύ των μέσων επικοινωνίας της 

πλατφόρμας είναι σεμινάρια, συζητήσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις και Εθνική Πύλη Πληροφοριών για την ΕΚΕ στην 

αρχική σελίδα του Συμβουλίου Ποιότητας της CR και της MPO (www.narodniportal-csr.cz). Η πλατφόρμα επιτρέπει 

στα μέλη της να συμμετέχουν στη διαμόρφωση στόχων και προτεραιοτήτων της πλατφόρμας, να εκφράζουν τις 

απόψεις τους, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και παραδείγματα ορθών πρακτικών, να συλλέγουν και να 

παρακολουθούν τα εργαλεία και τις πρωτοβουλίες στον τομέα της ΕΚΕ και της αειφόρου ανάπτυξης. εκτίμηση. Τα 

αποτελέσματα της πλατφόρμας συμβάλλουν στην υλοποίηση των καθηκόντων του.  

Η στρατηγική προτεραιότητα αυτού του τομέα είναι: 

▪ συνεργασία με τις επιχειρήσεις στέγασης, τις ενώσεις εργοδοτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 

επιχειρηματικά θέματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

Εκπαιδεύσεις: 

▪ Δημιουργία εθνικού δικτύου ΕΚΕ - Πλατφόρμες ενδιαφερομένων μερών της ΕΚΕ  

Συνεχιζόμενες εργασίες: 

▪ Οργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων (διασκέψεις σε επίπεδο ΕΚ για την ΕΚΕ, στρογγυλές τράπεζες, 

σεμινάρια). 

▪ Εθνική διάσκεψη για την ΕΚΕ - κάθε χρόνο. 

▪ Συνεκτική πρόσβαση στο ΕΣΔ και συντονισμός της συνεργασίας μεταξύ των υποκαταστημάτων. 

 

Καθήκοντα των οργάνων δημόσιας διοίκησης. 

Tα καθήκοντα των φορέων δημόσιας διοίκησης (εφεξής καλούμενα «φορείς VS»): 

▪ παθητικός ρόλος - οι χρήστες των δραστηριοτήτων ΕΚΕ που υλοποιούνται από τον ιδιωτικό τομέα, 

▪ ενεργός - υλοποίηση της ΕΚΕ, 

▪ δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος και ενθάρρυνση των συνθηκών ανάπτυξης της ΕΚΕ. 

Δυνατότητες χρήσης των σημερινών εργαλείων συνεργασίας και επικοινωνίας: 

▪ κεντρικό επίπεδο – ομάδες εμπειρογνωμόνων  

▪ περιφερειακό και τοπικό επίπεδο – έννοια της τοπικής «Ατζέντα 21 (εφεξής «ΜΑ 21») 

Υποστήριξη των εθελοντικών μέτρων προς όφελος της αυτορρύθμισης: 

▪ διαφάνεια, δημιουργία γενικών όρων υποβολής εκθέσεων 

▪ εισαγωγή των συστημάτων ελέγχου, 

▪ σήμανση προϊόντων (σήματα ποιότητας, περιβαλλοντική σήμανση, προϊόντα που παράγονται από άτομα με 

ειδικές ανάγκες κλπ.), 

▪ αποτελεσματικότερη χρήση των πηγών (καθαρότερη παραγωγή κ.λπ.), 

▪ εθελοντική πιστοποίηση των εργοδοτών, 
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▪ εφαρμογή εταιρικής κοινωνικά υπεύθυνης τοποθέτησης δημόσιων συμβάσεων ή εισόδου στις 

αποκαλούμενες εθελοντικές συμφωνίες και αρχές υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας. 

Υποστήριξη κυβερνητικών προγραμμάτων, μεθοδολογιών και στρατηγικών εγγράφων: 

▪ Εθνικό πρόγραμμα EMAS, Εθνικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής σήμανσης, Τσεχικό πρόγραμμα ποιότητας, 

Ασφαλής επιχείρηση, Εθνικό πρόγραμμα καθαρότερης παραγωγής 

▪ τους κανόνες εφαρμογής των περιβαλλοντικών απαιτήσεων κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων στον 

τομέα της πληροφορικής και των επίπλων (2010) · προς το παρόν, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πράσινες 

δημόσιες συμβάσεις (GPP), προετοιμάζονται οι κανόνες αγοράς για άλλες ομάδες προϊόντων · Μεθοδολογία 

της κοινωνικά υπεύθυνης τοποθέτησης των δημοσίων συμβάσεων (2014) 

▪ Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θετική γήρανση για την περίοδο 2013 - 2017, Υγεία 2020 - Εθνική 

στρατηγική για την προστασία της υγείας και την πρόληψη ασθενειών, Προτεραιότητες και διαδικασίες 

διακυβέρνησης κατά την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, Κυβερνητική στρατηγική για 

την ισότητα των γυναικών και των ανδρών στην CR (2014), Χάρτης ποιότητας της CR (2012). 

Στο κεφάλαιο αυτό αξιοποιείται το αχρησιμοποίητο δυναμικό της υπεύθυνης ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων - 

δυνατότητα να ληφθούν υπόψη περισσότερες απόψεις ταυτόχρονα (π.χ. στήριξη ή μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

απασχόληση ατόμων με αναπηρία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, τήρηση των κοινωνικών τα δικαιώματα και τα 

δικαιώματα των εργαζομένων, η στήριξη της υγείας των εργαζομένων, η υποστήριξη της εκπαίδευσης, η έμφαση στη 

μείωση του περιβαλλοντικού φόρτου, η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία κ.λπ.). 

Στρατηγικές προτεραιότητες του τομέα αυτού είναι: 

▪ Υποστήριξη της ΕΚΕ με βάση την πραγματική γνώση των σημερινών δραστηριοτήτων και αναγκών, 

▪ δημιουργία περιβάλλοντος με σαφείς κανόνες και εμπιστοσύνη, 

▪ χρήση της ΕΚΕ για την αγορά και την τοποθέτηση δημόσιων συμβάσεων 

Στόχοι που έχουν επιτευχθεί : 

▪ δημοσίευση εγχειριδίου ΕΚΕ για τη δημόσια διοίκηση (http://narodniportal.cz/wp-

content/uploads/2016/12/Pr%CC%8Ci%CC%81loha-c%CC%8C.-1_Pr%CC%8Ci%CC%81ruc%CC%8Cka-CSR-pro-

ver%CC%8Cejnou-spra%CC%81vu_online-verze.pdf)   

Οι στόχοι που δεν έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα: 

▪ δημιουργία κριτηρίων για άλλες κατηγορίες προϊόντων στο πλαίσιο των κανόνων εφαρμογής των 

περιβαλλοντικών απαιτήσεων στις δημόσιες συμβάσεις 

▪ Χαρτογράφηση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών εθελοντικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένης 

της MA 21) 

▪ Δημιουργία μεθοδολογικών οδηγιών για τη στρατηγική των κοινωνικά υπεύθυνων δημόσιων συμβάσεων 

ανάλογα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες 

Διαρκείς στόχοι: 

▪ Χρήση της δυνατότητας ΕΚΕ ως κριτηρίου για την κατανομή των εθνικών επιδοτήσεων. 

▪ Υποστήριξη για τη διάδοση των πληροφοριών στο θέμα του MA 21 για επιχειρηματικά θέματα στο πλαίσιο 

της ΕΚΕ και διασφάλιση της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης του MA 21 στο 

πεδίο της κοινωνικής ευθύνης των αρχών. 

▪ Ανάθεση θεμάτων στον επιχειρηματικό τομέα για συνεργασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Μ.Α. 21 

(δυνατότητα εμπλοκής στα εθνικά βραβεία της CR και Εθνικό Βραβείο Κοινωνικής Ευθύνης), ανάθεση 

θεμάτων εφαρμογής του MA 21. 

▪ Συντονισμός των πρόσφατα προετοιμασμένων κυβερνητικών στρατηγικών εγγράφων που ρυθμίζουν την 

ΕΚΕ και την εναρμόνισή τους 

 

http://narodniportal.cz/wp-content/uploads/2016/12/Pr%CC%8Ci%CC%81loha-c%CC%8C.-1_Pr%CC%8Ci%CC%81ruc%CC%8Cka-CSR-pro-ver%CC%8Cejnou-spra%CC%81vu_online-verze.pdf
http://narodniportal.cz/wp-content/uploads/2016/12/Pr%CC%8Ci%CC%81loha-c%CC%8C.-1_Pr%CC%8Ci%CC%81ruc%CC%8Cka-CSR-pro-ver%CC%8Cejnou-spra%CC%81vu_online-verze.pdf
http://narodniportal.cz/wp-content/uploads/2016/12/Pr%CC%8Ci%CC%81loha-c%CC%8C.-1_Pr%CC%8Ci%CC%81ruc%CC%8Cka-CSR-pro-ver%CC%8Cejnou-spra%CC%81vu_online-verze.pdf
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Διάδοση, εφαρμογή και τήρηση διεθνών κωδίκων δεοντολογίας. 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα διεθνή πρότυπα ΕΚΕ και οι βασικές αρχές τους, τα οποία περιγράφονται 

λεπτομερέστερα σε αυτή τη μελέτη στο κεφάλαιο 2. Αναφέρεται ότι η ευρύτερη συνειδητοποίηση των προτύπων 

είναι πολύ χαμηλή. 

Οι στρατηγικές προτεραιότητες αυτού του τομέα είναι: 

▪ αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης των επιχειρηματιών καθώς και του κοινού σχετικά με τα 

διεθνή πρότυπα και δηλώσεις, 

▪ αύξηση του αριθμού των εταιρειών που εκθέτουν εθελοντικά τις μη χρηματοοικονομικές τους 

δραστηριότητες (υποστήριξη της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  

Στόχοι που έχουν επιτευχθεί: 

▪ Να ενημερωθούν για τα διεθνή εργαλεία ΕΚΕ σε μια εθνική πύλη ΕΚΕ - "Εθνική Πύλη Πληροφοριών ΕΚΕ" - 

www.narodniportal-csr.cz 

▪ Δημιουργία του Εθνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο - 

οργάνωση υποδοχής του εθνικού δικτύου είναι η Ένωση Κοινωνικής Ευθύνης (από το 2015) 

▪ Δημιουργία και δραστηριότητα της Ομάδας Εργασίας στο ΜΙΤ για τη διαβούλευση κατά τη μεταφορά της 

οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

Διαρκείς στόχοι: 

▪ Χρήση του NKM (που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις) για την ανταλλαγή πληροφοριών 

▪ Συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο του Παγκόσμιου Συμφώνου της Τσεχίας 

▪ Υποστήριξη επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της μη χρηματοοικονομικής αναφοράς 

 

Διεθνής συνεργασία 

Η συνεργασία ορίζεται σε τρία επίπεδα: 

▪ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής "ΕΚ") - πρώτα από όλα την ενεργό συμμετοχή στην Ομάδα Υψηλού 

Επιπέδου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 

▪ με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής "ΕΕ"), 

▪ με διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς. 

 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές μη κυβερνητικές πλατφόρμες, οι οποίες συλλέγουν πληροφορίες για την ΕΚΕ:: 

▪ CSR Europe - εθνικός οργανισμός-εταίρος στην CR είναι το Business Leaders Forum και οι Επιχειρήσεις για 

την Κοινωνία 

▪ Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΕΚΕ - Οι τσεχικές επιχειρήσεις εκπροσωπούνται εδώ από τη Συνομοσπονδία 

Βιομηχανίας της CR μέσω της συμμετοχής τους στο BUSINESS EUROPE 

 

Στρατηγικές προτεραιότητες του τομέα αυτού είναι: 

▪ υποστήριξη της συμμετοχής των τσεχικών επιχειρήσεων και των σχετικών οργανώσεων στη διεθνή 

συνεργασία, 

▪ την παρακολούθηση της ανάπτυξης της ΕΚΕ εντός της ΕΕ και την επακόλουθη κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων, 

▪ διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Βραβείου ΕΚΕ με βάση τους νικητές των εθνικών βραβείων. 

 

Συνεχιζόμενοι στόχοι: 
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▪ Προσδιορισμός σχετικών διεθνών σχεδίων για τη συμμετοχή των θεμάτων προτεραιότητας της CR, 

▪ Τακτική συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου στη ΓΔ GROW EK, 

▪ Ενεργός συμμετοχή των εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης στα πιθανά σχέδια ανασκόπησης από το ΕΚ, 

▪ Υποστήριξη των νικητών του εθνικού βραβείου CSR για την είσοδο στο Ευρωπαϊκό Βραβείο ΕΚΕ. 

Παρατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διατύπωση του Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και η προστασία τους από το δικαστικό σύστημα. Επιπλέον, περιγράφεται 

η λύση των επιμέρους τομέων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διεθνών συμβάσεων και των βασικών αρχών. 

Στρατηγικές προτεραιότητες του τομέα αυτού είναι: 

▪ ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα εθνικά και διεθνή έγγραφα και αρχές σχετικά με την τήρηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα, 

▪ διαβεβαίωση της ποικιλομορφίας και των ίσων ευκαιριών για τους άνδρες και τις γυναίκες, 

▪ ενσωμάτωση και υποστήριξη της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία ή κοινωνικά μειονεκτούντων και 

αποκλεισμένων ατόμων. 

Στόχοι που έχουν επιτευχθεί: 

 

▪ Ορατή και καλύτερη προώθηση της δραστηριότητας του NKM και δυνατότητα εναλλακτικής 

αποτελεσματικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω της NKM - Διανομή ενημερωτικού υλικού, 

τακτική συμμετοχή σε κοινές συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική 

δραστηριότητα και NKM στην έδρα του ΟΟΣΑ και τα λοιπα.. 

▪ Διαμόρφωση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την ισότητα γυναικών και ανδρών. προετοιμασία σχεδίων 

δράσης σχετικά με την ισορροπημένη αναλογία γυναικών και ανδρών στις ηγετικές θέσεις και βία κατά των 

γυναικών - η κυβερνητική στρατηγική για την ισότητα γυναικών και ανδρών στην Τσεχική Δημοκρατία για τα 

έτη 2014-2020 εγκρίθηκε το 2014. Το σχέδιο δράσης για το ισορροπημένο ποσοστό γυναικών και ανδρών 

στις ηγετικές θέσεις εγκρίθηκε το 2016. 

▪ Δημοσίευση διεθνών εγγράφων στην τσεχική γλώσσα στην εθνική πύλη ΕΚΕ. 

▪ Σύνταξη και προώθηση των αρχών του εθνικού κλάδου και των οδηγών για την τήρηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

▪ Σύνταξη και προώθηση των αρχών του εθνικού κλάδου και των οδηγών για την τήρηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

▪ Ενημερωτικές δραστηριότητες σχετικά με την εναρμόνιση της εργασίας, της ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στους εργοδότες. 

▪ Διατύπωση της στρατηγικής για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού για την περίοδο 2016 - 

2020. 

 

Συνεχείς στόχοι: 

▪ Μέτρα εφαρμογής του Εθνικού σχεδίου για την υποστήριξη της ισότητας ευκαιριών για τα άτομα με 

αναπηρίες για την περίοδο 2015 - 2020. 

▪ Προώθηση της ιδέας της διαχείρισης της ηλικίας, χρήση της ως αναπόσπαστου μέρους της διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως μέσου καταπολέμησης της εμφάνισης 

διακρίσεων λόγω ηλικίας. 

▪ Εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού για την περίοδο 2016 - 

2020. 

 

Κοινωνικές επιχειρήσεις. 
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Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ασχολούνται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που είναι επωφελείς για την 

κοινωνία και το περιβάλλον. Το κέρδος χρησιμοποιείται, ως επί το πλείστον, για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

κοινωνικής επιχείρησης. 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε δύο τύπους - τη γενική κοινωνική επιχείρηση και την ενσωμάτωση της 

κοινωνικής επιχείρησης. Για τον προσδιορισμό και των δύο τύπων κοινωνικών επιχειρήσεων καθορίζονται οι δείκτες, 

η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί, επομένως, προϋπόθεση για την απόκτηση της επιχορήγησης για το σχηματισμό 

και την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόλησης. Στην CR, η 

ενσωμάτωση των κοινωνικών επιχειρήσεων επικρατεί επί του παρόντος στην επίτευξη του κοινωνικά ευεργετικού 

στόχου της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην 

αγορά εργασίας. 

Οι δείκτες είναι σταθεροί για  

▪ κοινωνικά ευεργετικό στόχο 

▪ κοινωνική παροχή 

▪ οικονομικό όφελος 

▪ περιβαλλοντικό όφελος 

▪ τοπικό όφελος. 

Στρατηγικές προτεραιότητες του τομέα αυτού είναι: 

▪ αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

▪ Εκπαίδευση τόσο του επαγγελματία όσο και του ευρύτερου κοινού, 

▪ έρευνα των κοινωνικών επιχειρήσεων, 

▪ νομοθετική ρύθμιση των κοινωνικών επιχειρήσεων, 

▪ επίτευξη συμφωνίας των κυριότερων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την κατεύθυνση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας / επιχειρηματικότητας της CR, 

▪ προώθηση παραδειγμάτων καλής πρακτικής στην CR, 

▪ την απόκτηση πρακτικών εμπορευμάτων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα από το εξωτερικό, 

▪ ενθάρρυνση της έναρξης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, 

▪ υποστήριξη και διατήρηση των συμφερόντων των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Επιτεύγματα: 

▪ Προετοιμασία και έγκριση του νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Οι στόχοι που δεν έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα: 

▪ Δημιουργία στρατηγικής ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Συνεχείς στόχοι: 

▪ Διαχείριση και επέκταση του www.ceske-socialni-podnikani.cz και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων PR 

▪ Διάδοση πληροφοριών σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα στον Τύπο 

▪ Εκπαιδευτικά προγράμματα σε διάφορα επίπεδα (πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα) - θέματα, 

μαθήματα, σεμινάρια 

▪ Ποσοτική και ποιοτική έρευνα 

▪ Επιλογή και περιγραφή των παραδειγμάτων καλής πρακτικής στην CR 

▪ Επικοινωνία με τους εταίρους από το εξωτερικό, μέλη της ομάδας GECES 

▪ Χρηματοδοτική στήριξη για την έναρξη νέων κοινωνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

▪ Υποστήριξη της εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής δομής για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τα άτομα 

που ενδιαφέρονται για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

 

Άλλοι στόχοι, χωρίς καθορισμένα θέματα εφαρμογής: 
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▪ υποστήριξη και διεκδίκηση των συμφερόντων των κοινωνικών επιχειρήσεων, 

▪ ενημέρωση της δημόσιας διοίκησης σχετικά με την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

▪ στήριξη της εκπαίδευσης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στα στοιχειώδη, δευτεροβάθμια και 

πανεπιστήμια, 

▪ δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

Εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

Στο κεφάλαιο αυτό τονίζεται η σημασία της ενημέρωσης σχετικά με τους στόχους, τις αρχές και τις δυνατότητες της 

ΕΚΕ σε όλους τους πανεπιστημιακούς κλάδους και την αναγκαιότητα ένταξής τους στα σχετικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

Στρατηγικές προτεραιότητες του τομέα αυτού είναι  

▪ να ευαισθητοποιήσουν και να εμβαθύνουν τη γνώση, ιδίως της νέας γενιάς, σχετικά με την ΕΚΕ, με στόχο να 

επηρεάσουν εγκαίρως τη στάση τους όσον αφορά τη ζωή σε αυτόν τον τομέα, 

▪ αύξηση των ικανοτήτων στον τομέα της ΕΚΕ (των φοιτητών, των παιδαγωγών, της διοίκησης επιχειρήσεων), 

▪ ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ζήτημα της ΕΚΕ και την καλύτερη ποιότητα του 

επιχειρηματικού και διαχειριστικού περιβάλλοντος της Τσεχίας 

 

Συνεχείς στόχοι: 

▪ Πανελλήνιος διαγωνισμός για το καλύτερο δοκίμιο μαθητών και φοιτητών με το θέμα της ΕΚΕ (διηγήματα, 

δοκίμιο σεμιναρίου, πτυχίο, πτυχίο, διδακτορική διατριβή) 

▪ Έναρξη της συμμετοχής του θέματος της ΕΚΕ στο πρόγραμμα σπουδών των δημοτικών, δευτεροβάθμιων και 

ανώτερων επαγγελματικών σχολών 

▪ Περαιτέρω εκπαίδευση και υποστήριξη σχεδίων που ασχολούνται με την ανάπτυξη της ΕΚΕ στα νεώτερα 

παιδιά 

▪ Έρευνα στον τομέα της ΕΚΕ 

▪ Αποτελεσματική συνεργασία του ακαδημαϊκού χώρου και της επιχειρηματικής πρακτικής (δημόσια, 

ιδιωτική) 

▪ Τακτική ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ της ακαδημαϊκής σφαίρας και των επιχειρήσεων στην περιοχή της ΕΚΕ 

μέσω διασκέψεων, εργαστηρίων, στρογγυλών τραπεζιών κλπ. 

 

Αναθέτουσα οργάνωση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη 

Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου υποστηρίζει τα προγράμματα: Εθνικό Βραβείο Ποιότητας για το CR και 

Βραβείο Εθνικής Κοινωνικής Ευθύνης του Κράτους Το πρόγραμμα του Εθνικού Βραβείου Κοινωνικής Ευθύνης της CR 

αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Για να ενισχυθεί η υπεύθυνη συμπεριφορά της οργάνωσης στις περιφέρειες, το Συμβούλιο Ποιότητας της CR 

καθιέρωσε το Βραβείο Διοικητή για την Κοινωνική Ευθύνη. Επί του παρόντος, το βραβείο του κυβερνήτη 

ανακηρύσσεται ετησίως στις περιφέρειες της Μοραβίας, της Σιλεσίας, του Plzeň, της Νότιας Μοραβίας και της 

Ουσττίας και της Vysočina. 

Το επόμενο από τα προγράμματα που δηλώνονται στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής Ποιότητας είναι το Βραβείο 

Κοινωνικής Ευθύνης "Επιχειρούμε υπεύθυνα". Αυτή είναι η εκτίμηση για τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες 

και τις οικογενειακές επιχειρήσεις, των οποίων η υπεύθυνη συμπεριφορά επηρεάζει θετικά την κοινωνία και τους 

καταναλωτές. Μια ειδική κατηγορία στο βραβείο είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Επιπλέον βραβεία είναι π.χ. βραβείο οικονομικής εφημερίδας Hospodářské noviny Υπεύθυνη εταιρίας του έτους, 

υπεύθυνη εταιρεία TOP Award από την πλατφόρμα Business for Society, βραβείο VIA BONA για φιλανθρωπία του 



 

35 
             Road – CSR                             https://www.interregeurope.eu/road-csr/ 

ιδρύματος VIA, EY Κοινωνικά επωφελής επιχειρηματίας της χρονιάς, βραβείο για την κοινωνικά επωφελής 

επιχείρηση Κοινωνικός αντίκτυπος Βραβείο, βραβείο για την κοινωνική καινοτομία Sozial Marie. 

Εκτός από τα δημόσια βραβεία, το κράτος μπορεί να υποστηρίξει τις κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες και τα προϊόντα 

τους με την εγγύηση των σημάτων ποιότητας (Τσεχικό Πρόγραμμα Ποιότητας) και επίσης π.χ. με την άδεια της 

τοποθεσίας λογοτύπου CSR (κάτοχοι του Εθνικού Βραβείου CSR της CR) ή άλλων χαρακτηρισμών / σημάτων που 

αποδεικνύουν την ευθύνη της οργάνωσης στα προϊόντα, την προώθηση ή άλλα υλικά. 

Στρατηγικές προτεραιότητες του τομέα αυτού είναι:  

▪ να εμβαθύνει το ενδιαφέρον για την ΕΚΕ σε εθνικό επίπεδο, 

▪ να εμβαθύνει το ενδιαφέρον για την ΕΚΕ στις περιφέρειες, 

▪ υποστήριξη προγραμμάτων για την απονομή των βραβείων σε οργανισμούς υλοποίησης της έννοιας και των 

δραστηριοτήτων στην περιοχή ΕΚΕ, κοινωνικά επωφελούς επιχειρηματικότητας και κοινωνικών καινοτομιών 

Ετήσιοι στόχοι: 

▪ Εθνικό Βραβείο της CR για την ΕΚΕ και την βιώσιμη ανάπτυξη, 

▪ Βραβείο Κάνουμε την επιχείρηση με υπευθυνότητα, 

▪ Βραβείο Διοικητή για την ΕΚΕ, 

▪ Βραβείο ΕΚΕ από άλλα μη κερδοσκοπικά θέματα που ασχολούνται με την ΕΚΕ, 

▪ Ανάθεση κοινωνικών καινοτομιών και κοινωνικά επωφελών έργων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 

εκκίνησης. 

 

Προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών  

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται ότι το ζήτημα αυτό επιλύεται, σε μεγάλο βαθμό, στο πεδίο εφαρμογής της 

ισχύουσας νομοθεσίας. παρά ταύτα, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά 

εργαλεία αυτορρύθμισης - σήματα ποιότητας, εθελοντική δραστηριότητα ανεξάρτητου τρίτου μέρους που αξιολογεί 

τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών και προτύπων, κώδικες δεοντολογικής συμπεριφοράς, 

εγχειρίδια βέλτιστων πρακτικών κ.λπ. . 

Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί, μεταξύ άλλων, μέρος του στρατηγικού εγγράφου "Προτεραιότητες της 

πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών 2015-2020." Το επόμενο σημαντικό στοιχείο προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι η δραστηριότητα της Επιτροπής Συμβούλων Καταναλωτών που συστάθηκε στο πλαίσιο της MPO. 

υποστήριξη αυτού του θέματος από την πολιτική επιχορήγησης του MPO. 

Στρατηγικές προτεραιότητες του τομέα αυτού είναι:  

▪ την αύξηση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, 

▪ αύξηση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών (υπηρεσίες, αθέμιτες πρακτικές, 

εξυπηρέτηση των πελατών, καταγγελίες, εξώδικη επίλυση διαφορών), 

▪ αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ποιότητα με στόχο την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας 

προϊόντων και υπηρεσιών, 

▪ κατανόηση των πλεονεκτημάτων της βιώσιμης κατανάλωσης, 

▪ προστασία των προσωπικών δεδομένων και προστασία της ιδιωτικής ζωής, 

Οι στόχοι που δεν έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα: 

▪ δημιουργία του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου όπου λείπει, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών 

▪ Ανάλυση της δυνατότητας νομοθετικής επίλυσης της ασφάλειας των υπηρεσιών (2017), 

▪ υποστήριξη της πρόληψης των αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών 

▪ στήριξη της δημιουργίας και διανομής των εγχειριδίων ορθής πρακτικής για την πρόληψη των αθέμιτων 

πρακτικών (2018), 

▪ υποστήριξη της ευρείας χρήσης του νεοεισαχθέντος συστήματος εξωδικαστικής διευθέτησης των 

καταναλωτικών διαφορών 



 

36 
             Road – CSR                             https://www.interregeurope.eu/road-csr/ 

▪ εκπόνηση εγχειριδίων της βέλτιστης πρακτικής (ή παρόμοιου αποτελέσματος) για την υποβολή και 

διευθέτηση της αίτησης επίλυσης διαφορών · συμπληρώνοντας εκδηλώσεις, σεμινάρια κλπ. 

▪ εκπόνηση των ειδικών εγχειριδίων βέλτιστης πρακτικής (ή παρόμοιου αποτελέσματος) για την επίλυση των 

διαδικτυακών διαφορών · συμπληρώνοντας εκδηλώσεις - σεμινάρια κ.λπ. (2017). 

▪ υποστήριξη των σημάτων ποιότητας, υποστήριξη της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των εμπορικών 

σημάτων που χρησιμοποιούνται στην αγορά (2018), 

▪ αύξηση της συνειδητοποίησης των αρχών της βιώσιμης κατανάλωσης, δημιουργία και εφαρμογή εργαλείων 

για την ευρύτερη χρήση αυτών των αρχών στην αγορά 

▪ εκστρατεία, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων, εγχειριδίων βέλτιστης πρακτικής κ.λπ. με στόχο την 

κατανόηση και τη διάδοση των αρχών της βιώσιμης κατανάλωσης. Εφαρμογή της ενημερωτικής εκστρατείας 

με θέμα την περιβαλλοντική σήμανση, την εφαρμογή των έξυπνων μετρητών και έξυπνων δικτύων κλπ. 

▪ Έναρξη της εθνικής συζήτησης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη διάρκεια ζωής των 

καταναλωτικών προϊόντων, τη διαφανή δήλωσή της σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών, την 

εξομάλυνση και άλλα εργαλεία για το σκοπό αυτό (2018) 

Αύξηση της συνειδητοποίησης των αρχών της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων και της προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής (2018), 

▪ Δημιουργία και διατήρηση των εργαλείων για την ευρύτερη χρήση αυτών των αρχών στην αγορά 

(εκστρατεία, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων, εγχειριδίων, εγχειριδίων βέλτιστης πρακτικής κ.λπ.) (2018) 

Διαρκείς στόχοι: 

▪ κατά συνέπεια, στο ευρύ φάσμα που πραγματοποιήθηκε έλεγχος της ασφάλειας των προϊόντων στην αγορά 

▪ διασφάλιση της φυσικής δειγματοληψίας των καταναλωτικών αγαθών και των επιδόσεων των δοκιμών τους 

σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφάλειας και τον έλεγχο της ασφάλειας των υπηρεσιών που προσφέρονται και 

παρέχονται στην αγορά), 

▪ υποστήριξη της δημιουργίας και χρήσης αυτορρυθμιζόμενων εργαλείων για την ενίσχυση της ασφάλειας 

των προϊόντων στην αγορά 

▪ υποστήριξη της επεξεργασίας και της χρήσης τεχνικών προτύπων, σημάτων ποιότητας, εθελοντικής 

δραστηριότητας ανεξάρτητου τρίτου μέρους κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των 

τεχνικών κανονισμών και προτύπων, εγχειρίδια ορθής πρακτικής κλπ., Συμπεριλαμβανομένης της 

υποστήριξης της συμμετοχής των οργανώσεων καταναλωτών στην διαδικασίες). 

▪ αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την ποιότητα στην κοινωνία μεταξύ των καταναλωτών καθώς 

και των οργανώσεων που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες - δηλαδή ενημερωτική και 

εκπαιδευτική εκστρατεία σχετικά με την ποιότητα 

▪ έννοια της ποιότητας, διαφανής δήλωση ποιότητας, δυνατότητα αξιολόγησης εάν η τιμή αντιστοιχεί στην 

ποιότητα της αγοράς. 

 

Συμπέρασμα  

Στο συμπέρασμα του εγγράφου συνοψίζονται τα πιο σημαντικά θέματα του ΕΣΚ: 

▪ Η ΕΚΕ είναι εθελοντική έννοια, το NAP έχει μη νομοθετικό χαρακτήρα, 

▪ Εθνική οντότητα που είναι εξουσιοδοτημένη για την ΕΚΕ είναι η MPO, 

▪ Η ΕΚΕ παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε θέματα εφαρμογής, 

▪ σκοπός του ΕΣΚ είναι η ενίσχυση της κατανόησης και της αξιοπιστίας της έννοιας της ΕΚΕ, η υποστήριξη της 

ανάπτυξης της κοινωνικής ευθύνης σε οργανισμούς, η ανταλλαγή εμπειριών και η μεταφορά της διεθνούς 

τεχνογνωσίας, 

▪ Το NAP ορίζει 10 περιοχές-κλειδιά. Από την Προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης της έννοιας της 

κοινωνικής ευθύνης μέσω π.χ. Διάλογος και συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών της ΕΚΕ, Διεθνής 

συνεργασία, Οργανισμοί απονομής της κοινωνικής ευθύνης, Προστασία των συμφερόντων των 

καταναλωτών. Πρόσφατα, ένας από τους βασικούς τομείς είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα. 
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▪ Το ΕΣΔ καθορίζει την έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν το 2016 - 2018, σε 

επιμέρους περιοχές ΕΚΕ. 

4 Εθνικό σχέδιο δράσης για την ΕΚΕ 
 

4.1 Κύπρος 

Η κυβέρνηση της Κύπρου έχει προετοιμαστεί ώστε να προχωρήσει στην ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την περίοδο 2013-2015 προκειμένου να προωθήσει με συντονισμένο τρόπο την 

έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Κύπρο , να ενθαρρύνει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και να 

παρακινήσει τις εταιρείες να λάβουν υπόψη τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία. Ο κύριος στόχος 

είναι να αυξηθεί ο αριθμός των κυπριακών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ΕΚΕ και να ευαισθητοποιηθεί ότι η 

ΕΚΕ δεν αφορά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις - ο στόχος είναι να καταστεί σαφές ότι ακόμη και οι μικρότερες εταιρείες 

μπορούν να αναλάβουν δράσεις που προωθούν υπεύθυνη επιχειρηματικότητα περιορίζοντας τις αρνητικές 

επιπτώσεις την ισορροπία μεταξύ κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Διαδικασία για την εκπόνηση του εθνικού σχεδίου δράσης 

Μέσω της προετοιμασίας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ, η κυπριακή κυβέρνηση επιδιώκει να 

δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν, με συστηματικό και συντονισμένο τρόπο, 

πρακτικές εταιρικής ευθύνης. Χρησιμοποιώντας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ, η Κυπριακή Κυβέρνηση 

στοχεύει στην οργάνωση και ανάπτυξη σχέσης συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του δημόσιου τομέα, των 

επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών που θα ενθαρρύνουν κοινές λύσεις για την αντιμετώπιση των βασικών 

οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

Process for developing the National Action Plan  

Through the preparation of the National Action Plan for CSR the Cypriot government seeks to create a favorable 

environment for businesses to develop, in a systematic and coordinated way, practices of corporate responsibility. 

Using the National Action Plan for CSR the Cyprus government aims to organize and develop a relationship of 

cooperation and interaction between the public sector, the business and the civil society that will encourage joint 

solutions to address the basic economic, social and environmental challenges. 

Η ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ στην Κύπρο έγινε από το Γραφείο Προγραμματισμού σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, επιδιώκοντας να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο γύρω από το θέμα και να δώσει 

στον επιχειρηματικό κόσμο το κατάλληλο πλαίσιο για τη συστηματική ανάπτυξη πρακτικών εταιρικής 

υπευθυνότητας. Συνολικά, το ΕΣΔ-CSR αποτελεί τη συμβολή της κυβέρνησης της Κύπρου στην ανάπτυξη της ΕΚΕ για 

την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς οικονομικής 

κρίσης καθώς και τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. 

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ, επιδιώχθηκε η ενεργός συμμετοχή και 

συμβολή όλων των εμπλεκόμενων κυβερνητικών φορέων, των κυπριακών επιχειρήσεων, των ημικρατικών 

οργανισμών, των επιχειρηματικών οντοτήτων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) υποστηρίζεται. Στην 

πρώτη φάση εφαρμόστηκε μια πρώτη έρευνα δύο κατευθύνσεων: μία στον ιδιωτικό τομέα (100 συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν σε εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας) και μία στο δημόσιο τομέα (30 προσωπικές 

συνεντεύξεις σε ανώτερα στελέχη σε δημόσιους οργανισμούς διεξαχθεί). Στο σχεδιασμό της έρευνας ελήφθησαν 

υπόψη οι διεθνείς πρακτικές και εμπειρίες από παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλες χώρες, η ατζέντα της ΕΕ για την 

ΕΚΕ, οι κατευθυντήριες γραμμές άλλων διεθνών οργανισμών και τα Ηνωμένα Έθνη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

(έκθεση John Ruggie). Οι στόχοι αυτής της διαδικασίας έρευνας ήταν: 
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▪ Προσδιορισμός του βαθμού γνώσης και κατανόησης της ΕΚΕ. 

▪ Να καταγραφεί η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις δράσεις που προωθούνται, τα κύρια θέματα και οι 

προτεραιότητες των βασικών παραγόντων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με την ΕΚΕ. 

▪ Να εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους οι συμμετέχοντες δεν εφαρμόζουν πρακτικές ΕΚΕ. 

▪ Να προσδιοριστούν οι τομείς προτεραιότητας για δράση, στους βασικούς τομείς της ΕΚΕ, που θα 

συμπεριληφθούν στο ΕΣΔ - ΕΚΕ για τη δημιουργία των συνθηκών υπεύθυνης ανταγωνιστικότητας των 

κυπριακών επιχειρήσεων. 

 

Επιπλέον, υλοποιήθηκε μια δευτεροβάθμια έρευνα που περιελάμβανε τη μελέτη επιστημονικού υλικού (διεθνή 

πρότυπα, έρευνες και μελέτες για την ΕΚΕ των προηγούμενων ετών), τη διοργάνωση εργαστηρίου συζήτησης με τη 

συμμετοχή εκπροσώπων όλων των ενδιαφερομένων και την παρουσίαση του τελικού σχεδίου μια ανοιχτή 

συνάντηση λειτουργούσε υποστηρικτικά στην τελική σύνταξη του ΕΣΔ-ΕΚΕ. Με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

τεκμηρίωση και κατανόηση του περιεχομένου του ΕΣΔ-ΕΚΕ, το τμήμα αυτό περιγράφει τόσο τους βασικούς 

παράγοντες που καθορίζουν το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η ΕΚΕ στην Κύπρο όσο και τα υπάρχοντα μέτρα 

και πρακτικές που υιοθετούνται στον τομέα αυτό από τον ιδιωτικό και δημόσιους τομείς. 

Κατανόηση και αντίληψη της έννοιας της ΕΚΕ 

❖ Οι περισσότερες κυπριακές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη σημασία των θεμάτων που αντιμετωπίζει η ΕΚΕ 

κυρίως επειδή πιστεύουν ότι μέσω της ΕΚΕ μπορούν να έχουν καλύτερη πληροφόρηση και επαφή με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, να αποκτήσουν καλύτερη εσωτερική λειτουργία αλλά και να συμβάλουν 

περισσότερο στο κοινωνικό όφελος. 

❖ Η γενική στάση των κυπριακών επιχειρήσεων είναι οι όροι της γνώσης και της κατανόησης της έννοιας της 

ΕΚΕ φαίνεται να είναι αρκετά χαμηλός δεδομένου ότι δήλωσαν ότι γνωρίζουν ή κατανοούν την έννοια της 

ΕΚΕ σε μικρότερο βαθμό. 

❖ Ένα μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων της Κύπρου κατανοούν και υποστηρίζουν τον «πρωτότυπο» ορισμό 

της ΕΚΕ, όπως ορίζεται από την ΕΕ. Η στάση αυτή οδηγεί σε ένα αρχικό συμπέρασμα ότι η έννοια της ΕΚΕ 

δεν είναι πλήρως ενσωματωμένη στην κουλτούρα των Κυπριακών επιχειρήσεων αφού η εθελοντική έκθεση 

και ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα θέματα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο 

αποτελεσματικής και αποτελεσματικής εφαρμογής της ΕΚΕ, απορρίφθηκε. 

 

Έλλειψη συστηματικής εμπλοκής στην ΕΚΕ. 

❖ Στην Κύπρο, ενώ υπάρχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς των εργασιακών 

πρακτικών και της προστασίας του περιβάλλοντος, φαίνεται ότι υπάρχουν μόνο λίγοι που διαχειρίζονται 

συστηματικά την κοινωνική ευθύνη τους. 

❖ Η ίδια κατεύθυνση είναι η θέση των επιχειρήσεων όσον αφορά τον υποστηρικτικό ρόλο του δημόσιου τομέα 

στην Κύπρο στην ανάπτυξη και τη διάδοση της ΕΚΕ. Ο δημόσιος τομέας δεν προωθεί συστηματικά την ΕΚΕ 

μέσω των πρωτοβουλιών ή ακόμη και μερικών δημόσιων πρωτοβουλιών υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. 

❖ Οι κυπριακές εταιρείες δεν διαθέτουν συστηματική συμμετοχή στην ΕΚΕ, καθώς πολύ λίγοι από αυτούς 

έχουν υιοθετήσει πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον επιχειρηματικό τους κύκλο. 

 

Βαθμός σπουδαιότητας της ΕΚΕ 

❖ Μόνο 2 στις 10 επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη την ΕΚΕ στις περισσότερες από τις επιχειρηματικές 

αποφάσεις τους, ενώ οι υπόλοιπες δεν θεωρούν απαραίτητη την ΕΚΕ όταν αναφέρουν την εταιρική 

στρατηγική και ως εκ τούτου δεν φαίνεται να την ενσωματώνουν στην καθημερινή τους λειτουργία. 

❖ Οι επιχειρήσεις της Κύπρου φαίνεται να προωθούν τις εταιρικές τους αξίες και τους κανόνες συμπεριφοράς 

στους υπαλλήλους τους και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 
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Συμπέρασμα: Είναι σαφές, αφού συνδυάσουμε τα παραπάνω συμπεράσματα, ότι η ΕΚΕ στην Κύπρο φαίνεται να 

βρίσκεται στα αρχικά στάδια εφαρμογής (στο στάδιο της αξιολόγησης και επιλογής), ορίζοντας έτσι τα ελάχιστα 

απαιτούμενα πρότυπα. 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

Η ακόλουθη ανάλυση περιγράφει τη βασική εικόνα της ΕΚΕ στην Κύπρο, η οποία αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για 

τη διαμόρφωση του ΕΣΔ-ΕΚΕ και ειδικότερα την καθοδήγηση και τα προτεινόμενα μέτρα που θα βοηθήσουν στην 

άμβλυνση των φραγμών και στη βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη της ΕΚΕ στη χώρα.
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Στρατηγικές προτεραιότητες και στόχοι της ΕΚΕ. 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ 

▪ Η εξοικείωση των Κυπριακών Οργανισμών με 

υπεύθυνες κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις. 

▪ Ο υψηλός βαθμός εξοικείωσης των δημόσιων 

οργανισμών με την έννοια της ΕΚΕ. 

▪ Ο υψηλός βαθμός συμμετοχής των δημόσιων 

οργανισμών στην ΕΚΕ. 

▪ Η έλλειψη κινήτρων για την παρακίνηση των 

οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα στην ΕΚΕ, 

▪ Η έλλειψη στρατηγικού πλαισίου για τις 

οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα και συνεπώς η 

δυσκολία ένταξης της ΕΚΕ στις επιχειρηματικές 

αποφάσεις. 

▪ Η έλλειψη βασικών δομών για τη διαχείριση της 

ΕΚΕ, 

▪ Η σημαντική απουσία από τις οργανώσεις του 

κώδικα δεοντολογίας ή κώδικα δεοντολογίας ή 

πολιτικής ΕΚΕ, 

▪ Η έλλειψη διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 

▪ Η περιορισμένη διείσδυση των πρακτικών 

υπευθυνότητας και αναφοράς σε θέματα ΕΚΕ 

▪ Η περιορισμένη εφαρμογή των διεθνών 

προτύπων ΕΚΕ από τους οργανισμούς. 

▪ Η έλλειψη προσδοκιών από την κυπριακή 

κοινωνία για θέματα ΕΚΕ και βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

▪ Η έλλειψη μηχανισμών επικοινωνίας των 

δράσεων ΕΚΕ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 
ΑΠΕΙΛΕΣ 

▪ Η αναγνώριση της σημασίας της ΕΚΕ από τον ιδιωτικό 

και τον δημόσιο τομέα σε ιδεολογικό και σε επίπεδο 

αξίας. 

▪ Η φαινομενική θετική επίδραση του έργου των 

οργανώσεων στο πλαίσιο της ΕΚΕ στη συμπεριφορά 

των καταναλωτών από τους καταναλωτές. 

▪ Την αποδοχή των ειδικών 

▪ εθελοντικές οργανώσεις ως βασικοί εταίροι 

οργανισμών για την υλοποίηση του κοινωνικού ή 

περιβαλλοντικού έργου τους. 

▪ Δημιουργία κινήτρων με παράλληλη προώθηση 

πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην ορθή 

ενημέρωση και κατάρτιση των κυπριακών 

επιχειρήσεων στη σύγχρονη αντίληψη της ΕΚΕ. 

▪ Συμπερίληψη υπεύθυνου επιχειρηματικού πνεύματος 

στην εκπαιδευτική διαδικασία για τη δημιουργία 

προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του σχετικού 

πολιτισμού για μελλοντικούς διαχειριστές 

οργανισμών. 

▪ Οι άξονες της μείωσης της διαφθοράς και της 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν 

να αποτελέσουν βασικούς τομείς δράσης για τους 

Κύπριους. 

▪ Οργανισμοί στο πλαίσιο της ΕΚΕ 

▪ Η στάση των Μικρών και Μεσαίων Οργανισμών 

από την απόσπαση προς την ΕΚΕ (υψηλό κόστος 

και αφορά μόνο μεγάλους οργανισμούς). 

▪ Η οικονομική κρίση και η οικονομική κατάσταση 

των οργανισμών. 

▪ Η έλλειψη ευαισθητοποίησης / εκπαίδευσης και 

επομένως η άγνοια σχετικά με την ΕΚΕ. 

▪ Η έλλειψη «πίεσης» από τις ομάδες 

ενδιαφερομένων προς τις Κυπριακές Οργανώσεις 

για τη βελτίωση της υπεύθυνης λειτουργίας τους. 

▪ Η έλλειψη ενημέρωσης και αδράνειας των 

πολιτών και των καταναλωτών. 

▪ Η απουσία πρόθεσης των επιχειρήσεων να 

εφαρμόσουν τα διεθνή πρότυπα ΕΚΕ. 

▪ Η απροθυμία των οργανώσεων που εφαρμόζουν 

πρακτικές ΕΚΕ στη δυνατότητα έκδοσης 

Κοινωνικών Αναφορών. 

▪ Η έλλειψη αποτελεσματικής προώθησης της ΕΚΕ 

από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις 

οργανώσεις εργοδοτών. 

▪ Η άγνοια της σχέσης μεταξύ κοινωνικών 

απαιτήσεων και τομέων δράσης του έργου των 

Κυπριακών Οργανώσεων στο πλαίσιο της ΕΚΕ 
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Ο κύριος στόχος του ΕΣΔ-ΕΚΕ είναι: 

"Η προώθηση και ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην επιχειρηματική στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία των 

Κυπριακών Οργανισμών για να διαδραματίσουν αποτελεσματικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής« Ευρώπη 

2020 »μέσω, αφενός, του διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους φορείς και, αφετέρου, την παροχή ετήσιων κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών πληροφοριών με τρόπους που εξασφαλίζουν τη διαδικασία τεκμηρίωσης και διαφάνειας ». 

Οι στρατηγικοί στόχοι της Κυπριακής Κυβέρνησης με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της ΕΚΕ είναι οι εξής: 

▪ Η αύξηση της γνώσης, της δημοσιότητας και της σημασίας της ΕΚΕ. 

▪ Η αλλαγή στάσης και η μεγαλύτερη συμμετοχή μικρών και μεσαίων οργανώσεων στην ΕΚΕ. 

▪ Η μεγαλύτερη ενσωμάτωση της ΕΚΕ σε στρατηγικό επίπεδο σε μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα μέσω της διόρθωσης ή διαμόρφωσης βασικών στρατηγικών επιλογών σύμφωνα με τις 

αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

▪ Η ανάπτυξη του θεσμικού και συμμετοχικού ρόλου του δημόσιου τομέα στην ανάπτυξη της ΕΚΕ έτσι 

ώστε να γίνει ελκυστικότερη για τις οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα. 

▪ Η προώθηση των δραστηριοτήτων ΕΚΕ με συντονισμένο τρόπο, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από 

τον ιδιωτικό τομέα. 

Δράσεις για την ανάπτυξη της ΕΚΕ. 

Οι δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη μιας σχετικής 

επιχειρηματικής κουλτούρας και στην ενσωμάτωση της έννοιας της ΕΚΕ στις καθημερινές πρακτικές των Κυπριακών 

Οργανισμών. Διακρίνονται σε τρεις κύριους άξονες: 

Άξονας 1: Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, σχετικά με τη 

σύγχρονη ιδέα της ΕΚΕ και να διαδίδει καλές πρακτικές μέσω ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού σχεδίου. Ο άξονας 

1 έχει τους ακόλουθους στόχους: 

▪ Συστηματική έρευνα για τον προσδιορισμό των προσδοκιών των επιχειρήσεων και των πολιτών σε 

σχέση με την ΕΚΕ, 

▪ Ενημέρωση των πολιτών / καταναλωτών μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας για 

την προώθηση της ΕΚΕ, σε συνεργασία με τα ΜΜΕ, 

▪ Προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων τους σε 

θέματα ΕΚΕ, 

▪ Ενεργοποίηση της «κοινωνίας των πολιτών», ιδιαίτερα των ΜΚΟ, ως στρατηγικών συμμάχων στην 

ανάπτυξη της ΕΚΕ. 

Άξονας 2: Η θεσμοθέτηση των κινήτρων για την υλοποίηση της ΕΚΕ από τις κυπριακές επιχειρήσεις. Ο άξονας 2 έχει 

τους ακόλουθους στόχους:   

▪ Σύνταξη σχετικής νομοθεσίας που ασχολείται με περιβαλλοντικές πολιτικές και πολιτικές για την 

αύξηση της διαφάνειας, 

▪ Εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων στις επιχειρήσεις σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα, θέματα 

αγοράς και θέματα που σχετίζονται με τη μείωση της διαφθοράς, 

Άξονας 3: Υπογραμμίζοντας τη σημασία της λογοδοσίας / υποβολής εκθέσεων των επιχειρήσεων σχετικά με την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ο άξονας 3 έχει τους ακόλουθους στόχους: 

▪ Η προώθηση διεθνών προτύπων Εταιρικής Υπευθυνότητας ISO26000, 

▪ Προώθηση των κοινωνικών επενδύσεων 

▪ Προώθηση της Προστασίας του Περιβάλλοντος 
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Τομείς Δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Κυπριακές Επιχειρήσεις. 

This category of directions is focused on measures for encouraging enter Αυτή η κατηγορία κατευθύνσεων 

επικεντρώνεται σε μέτρα για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για την προσαρμογή των δράσεων ΕΚΕ στους τομείς 

των πρακτικών απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της αγοράς με βάση τις προτεραιότητες των 

κυπριακών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 

Προσβλέπει στην προσαρμογή των δράσεων ΕΚΕ στους τομείς των Πρακτικών Απασχόλησης, Περιβάλλοντος, 

Κοινωνίας και Αγοράς με βάση τις προτεραιότητες των κυπριακών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 

1Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 

▪ Εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων. 

▪ Υγεία & Ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 

▪ Ενίσχυση των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας. 

▪ Βελτίωση συνθηκών εργασίας. 

▪ Προστασία των πρακτικών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

▪ Κατάργηση των παραγόντων που ενθαρρύνουν την παιδική εργασία. 

▪ Κατάρτιση των εργαζομένων στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

▪ Κατάργηση των παραγόντων που ενθαρρύνουν την καταναγκαστική εργασία. 

2Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

▪ Ανακύκλωση υλικών 

▪ Κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.  

▪ Αποκατάσταση και ανασυγκρότηση του τοπίου. 

▪ Οικοπροστασία. 

▪ Αλλαγή του κλίματος και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

▪ Υπεύθυνη χρήση της ενέργειας. 

3Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

▪ Υιοθέτηση πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην προώθηση των αναπτυξιακών έργων στις τοπικές 

κοινωνίες για το κοινό πηγάδι. 

▪ Πρακτικές κατά της διαφθοράς και της αξιολόγησης των εταιρειών για την κατανομή των κινδύνων που 

σχετίζονται με τη διαφθορά. 

▪ Κατάρτιση των εργαζομένων σε πολιτικές μείωσης της διαφθοράς. 

▪ Επιχειρηματικές δεοντολογικές πρακτικές. 

4th Priority: MARKET 

▪ Provision of secure products and services 

▪ Protecting consumers’ rights 

▪ Enhancing accessibility of people with disabilities and people of foreign nationalities to services 

▪ Undertaking corporate investment aiming at consumers’ health and safety 

4Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΑΓΟΡΑ 

▪ Παροχή ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών. 

▪ Προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 

▪ Βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με ξένη εθνικότητα στις 

υπηρεσίες. 

▪ Ανάληψη επιχειρηματικών επενδύσεων με στόχο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. 



 

43 
             Road – CSR                             https://www.interregeurope.eu/road-csr/ 

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Στις 16 Ιουνίου 2011, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υιοθέτησε ένα νέο σύνολο κατευθυντήριων 

αρχών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες παρέχουν ένα παγκόσμιο πρότυπο για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση του κινδύνου δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα που συνδέονται με 

την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Οι κατευθυντήριες αρχές είναι το αποτέλεσμα έρευνας έξι ετών υπό την καθοδήγηση του καθηγητή John Ruggie, του 

Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, επιχειρηματικών ενώσεων, 

προσβεβλημένων ατόμων και ομάδων, επενδυτών και άλλων. 

Το Πλαίσιο είναι οργανωμένο γύρω από τρεις θεμελιώδεις αρχές: "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ": 

❖ Προστασία: Το καθήκον της κυβέρνησης να προστατεύει από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων. 

❖ Σεβασμός: Η εταιρική ευθύνη για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

❖ Αποκατάσταση: Διαφύλαξη, εξ ονόματος της κυβέρνησης, της δυνατότητας αποτελεσματικής 

πρόσβασης στην αποκατάσταση / θεραπεία μέσω μη δικαστικού μηχανισμού. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένας από τους πιο βασικούς τομείς της ΕΚΕ. Οι κυβερνήσεις έχουν πρωταρχική 

ευθύνη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο, τόσο τα άτομα όσο και οι οργανισμοί, μπορούν 

να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και τον σεβασμό τους. Οι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για την 

προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στο χώρο εργασίας όσο και στον τομέα της 

δραστηριότητάς τους. 

Καθώς ολοένα και περισσότερες οργανώσεις βρίσκουν τη νομική, ηθική και επιχειρηματική τους ανάγκη να 

στραφούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις ενάντια σε πολιτικές, 

κοινωνικές, οικονομικές και τα εργασιακά δικαιώματα όπως ορίζονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας σχετικά με 

την ελευθερία των συνδικάτων, αποφεύγοντας παράγοντες που ενθαρρύνουν την παιδική και καταναγκαστική 

εργασία και εξαλείφοντας παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη διακρίσεων στο χώρο εργασίας. 

Μια οργάνωση μπορεί να χαρακτηριστεί ως «έμμεσος συνεργός» στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

εάν κατά κάποιον τρόπο ανέχεται ή εσκεμμένα γνωρίζει και αγνοεί τέτοιες παραβιάσεις από άλλη οργάνωση. 

Μπορεί επίσης να περιγραφεί ως «άμεσος συνεργός», αν προσφέρει σκόπιμα βοήθεια ή ενθαρρύνει τη διαιώνιση 

των συνθηκών αυτών των παραβιάσεων. Αντίθετα, η αποφυγή συνενοχής σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σημαίνει ότι ο οργανισμός προωθεί το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο εργασιακό 

περιβάλλον και τη σφαίρα της επιρροής του. 

Έτσι, μια μεγάλη πρόκληση για τους κυπριακούς οργανισμούς έγκειται στην εκτίμηση και κατανόηση της 

συνεργασίας τους με ΜΚΟ, δημόσιους φορείς και άλλους οργανισμούς στον τομέα των δραστηριοτήτων τους για την 

πρόληψη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία τους. 

Σύμφωνα με το ISO26000: 

▪ Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφαίρετα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να παραιτηθούν ούτε να 

στερηθούν από καμία κυβέρνηση ή άλλους φορείς. 

▪ Τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από τη φυλή, την 

προέλευση, το χρώμα, την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, τη γλώσσα, την εθνότητα κ.λπ. 

▪ Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα: όλες οι κατηγορίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν τον 

ίδιο βαθμό σπουδαιότητας. 

▪ Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετα: Κάθε ανθρώπινο δικαίωμα συμμετέχει στη δημιουργία 

και την ύπαρξη όλων των άλλων δικαιωμάτων. 
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Η δέσμευση για τον Διεθνή Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο εντοπισμός των πηγών παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο εργασίας, η μέριμνα για την προστασία τους και η αποφυγή 

συνενοχής στην καταπάτησή τους, ο σχεδιασμός διαδικασιών για την επίλυση των καταγγελιών που τους αφορούν 

και η ανησυχία για τα δικαιώματα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων εντός και εκτός του χώρου εργασίας είναι 

σημαντικές πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν από οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

Θεσμικό πλαίσιο για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο 

Το νομικό σύστημα στην Κύπρο διασφαλίζει και εγγυάται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων 

χωρίς διακρίσεις ή διαφοροποιήσεις μεταξύ πολιτών και μη κατοίκων της δημοκρατίας. 

Πρώτον, το Σύνταγμα της Δημοκρατίας (άρθρα 6 έως 35), εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό προστατευμένων ατομικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στη ζωή, απαγόρευση της απάνθρωπης μεταχείρισης και της δουλείας, 

ελευθερία λόγου, σκέψης, συνείδησης και θρησκείας και δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής / οικογενειακής ζωής, 

της ιδιοκτησίας, της εργασίας, της σύναψης συμβάσεων, της συναρμολόγησης και της απεργίας. Επιπλέον, 

εξασφαλίζει την ισότητα των πολιτών κατά του νόμου, της διοίκησης και της δικαιοσύνης και προστατεύει την 

απόλαυση όλων των δικαιωμάτων και ελευθεριών που προβλέπονται στο Σύνταγμα χωρίς καμία διάκριση, άμεση ή 

έμμεση, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου λόγω κοινότητας, φυλής, χρώματος , τη θρησκεία, τη γλώσσα, το φύλο, 

την πίστη, την εθνική ή κοινωνική προέλευση ή την κοινωνική τάξη ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός αν αυτό 

αναφέρεται σαφώς στο ίδιο το Σύνταγμα. 

Το καθεστώς της Κύπρου ως κράτους μέλους της ΕΕ και η εφαρμογή της απαλλαγής έχει ενισχύσει το εθνικό θεσμικό 

πλαίσιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί μία 

από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενσωμάτωσε τις βασικές αρχές του θέματος στις 

συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία της και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο Χάρτης 

συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών καθώς και όλα τα 

πρόσωπα που ζουν στην επικράτεια της Ένωσης και από τότε που άρχισε να ισχύει η Συνθήκη της Λισαβόνας την 1η 

Δεκεμβρίου 2009, τα 25 κράτη μέλη, ενώ η Κύπρος είναι ένας από αυτούς. 

❖ Επίσης, η Κύπρος, ως συμμετέχων σε διεθνείς οργανισμούς, έχει υπογράψει και επικυρώσει σε 

ορισμένες περιπτώσεις με νόμους, μεγάλο αριθμό διεθνών συμβάσεων ή πρωτοκόλλων που έχουν 

συναφθεί για να διασφαλιστεί η συνολική Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τα Πρωτόκολλά της. 

❖ Η διεθνής σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων και οι νόμοι περί επικύρωσης 

της σύμβασης. 

❖ ο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. 

❖ Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών. 

Στο πεδίο εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, η Κύπρος έχει επίσης υιοθετήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που παρέχει 

νομική προστασία ειδικά για άτομα που είναι θύματα διακρίσεων. Το πλαίσιο αυτό απαγορεύει αδικαιολόγητες 

διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, για συγκεκριμένους λόγους. Το νομοθετικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων 

περιλαμβάνει: 

❖ Ο νόμος για την καταπολέμηση του φυλετικού και κάποιου άλλου Επιτρόπου Διάκρισης. 

❖ Ο νόμος για τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων. 

❖ Νόμος για την ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής προέλευσης. 

❖ Ο νόμος για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την απασχόληση. 

❖ Ο νόμος για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την επαγγελματική 

κατάρτιση. 

❖ Ο νόμος περί ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για το ίδιο έργο ή για εργασία ίσης αξίας. 
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❖ Νόμος περί Ατόμων με Αναπηρίες. 

Οι κυπριακές εταιρείες θα πρέπει να αναλάβουν δράσεις εταιρικής ευθύνης για το σεβασμό και την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Ταυτόχρονα, έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τη νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις. Αυτές 

οι ευθύνες και υποχρεώσεις επεκτείνονται τόσο στο χώρο εργασίας των εταιρειών σε σχέση με τα άτομα που 

απασχολούν όσο και στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα σε σχέση με τους πελάτες, τους συνεργάτες και την 

τοπική κοινότητα. 

Φορείς που εξετάζουν παράπονα / καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

1. Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως (Διαμεσολαβητής). 

Με την ένταξή της στην ΕΕ, για λόγους συμμόρφωσης με το άρθρο 13 της οδηγίας για την καταπολέμηση των 

φυλετικών και εθνοτικών διακρίσεων (2000/43 / ΕΚ), η Κυπριακή Δημοκρατία διόρισε τον Επίτροπο Διοίκησης ως 

ανεξάρτητο φορέα / αρχή που ασχολείται και αποφασίζει θέματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις. Για την 

αποτελεσματικότερη άσκηση του καθήκοντος αυτού, δύο ανεξάρτητες αρχές: η Αρχή κατά των Διακρίσεων και η 

Αρχή Ισότητας ιδρύθηκαν στο Γραφείο του Επιτρόπου Διοίκησης και στελεχώθηκαν από μέλη του προσωπικού της. 

Κύριες θεσμικές αρμοδιότητες και των δύο Αρχών, όπως ορίζονται στη νομοθεσία, είναι να διερευνήσουν, ως 

ανεξάρτητες αρχές, μέσω μη δικαστικών διαδικασιών, καταγγελίες από άτομα που πιστεύουν ότι είναι θύματα 

διακρίσεων είτε στις δραστηριότητες του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα. Το πεδίο δραστηριότητάς τους 

περιλαμβάνει διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή οποιονδήποτε 

άλλο λόγο απαγορευόμενο από το νόμο. 

Συγκεκριμένα, η Αρχή Ισότητας έχει αρμοδιότητα να διερευνά τις καταγγελίες για διακρίσεις λόγω φύλου, καθώς και 

τις διακρίσεις που επιφυλάσσονται στον τομέα της απασχόλησης για οποιοδήποτε λόγο. Από την άλλη πλευρά, η 

Αρχή κατά των διακρίσεων διερευνά καταγγελίες για διακρίσεις βάσει όλων των παραπάνω λόγων, πέραν του 

φύλου, στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικής προστασίας και των κοινωνικών 

παροχών και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις που ο Διαμεσολαβητής διαπιστώνει ότι μια 

συγκεκριμένη πρακτική / συμπεριφορά συνιστά παράνομη διακριτική μεταχείριση, μπορεί να εκδώσει εντολή να 

τερματίσει την πρακτική / συμπεριφορά και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να επιβάλει πρόστιμα στα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα / οργανισμούς. Βάσει των ανωτέρω, φαίνεται ότι ο Επίτροπος διερευνά σε κάποιο βαθμό, μη 

δικαστικές, καταγγελίες για διακρίσεις από εταιρείες. 

2. Γραφείο του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Ο Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένας ανεξάρτητος φορέας, αφιερωμένος στη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων του παιδιού και των οποίων οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα ορίζονται από το νόμο. Ο Επίτροπος 

λαμβάνει καταγγελίες σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και, σύμφωνα με τον νόμο, εάν θεωρεί ότι χρειάζονται 

περαιτέρω διερεύνηση από μια αρμόδια αρχή, έχει την εξουσία να αποστέλλει αυτές τις καταγγελίες στην εν λόγω 

αρχή για έρευνα και να παρακολουθεί την πρόοδο της έρευνα. Επίσης, ο Επίτροπος μπορεί να αναλάβει την 

πρωτοβουλία να ζητήσει έρευνα και να ακολουθήσει την πορεία διερεύνησης καταγγελιών από οποιαδήποτε αρχή, 

σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού. 

3. Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 (1) του νόμου Ν.150 (Ι) / 2001, περί βιοηθικής (ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής 

Επιτροπής) του 2001, η αποστολή της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου αποτελεί τη συνεχή παρακολούθηση, την 

ανάλυση και την αξιολόγηση των θεμάτων και των προβλημάτων που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, την 

εξέλιξη και την εφαρμογή της επιστήμης της βιοτεχνολογίας, της βιολογίας, της ιατρικής, της γενετικής και της 
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φαρμακευτικής, καθώς και την ανθρώπινη παρέμβαση στη βιολογική διαδικασία και στον ανθρώπινο γονότυπο και 

τη διερεύνηση των ηθικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και νομικών διαστάσεων. 

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, δυνάμει των εξουσιών που παρέχει ο Νόμος 150 (Ι) / 2001, έχει συστήσει τρεις 

Επιτροπές Αξιολόγησης της Βιοηθικής οι οποίες είναι: 

❖ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Βιοηθικής για τα Πρωτόκολλα Έρευνας που σχετίζονται με την κλινική έρευνα 

στην ιατρική για ανθρώπινη χρήση. 

❖ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Βιοηθικής για βιοϊατρική έρευνα και 

❖ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Βιοηθικής για πρωτόκολλα έρευνας για τη βιοϊατρική έρευνα και για την 

κλινική έρευνα στην ιατρική για ανθρώπινη χρήση (σχηματίστηκε 18/03/2008). 

Ο περί Δικαιωμάτων Προστασίας και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών του 2004 (1 [I] / 2005). 

Στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών που απορρέουν από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις 

και άλλες νομικές πράξεις και ειδικότερα από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις που επικυρώνει η Κυπριακή 

Δημοκρατία, η Διακήρυξη για την Προαγωγή των Δικαιωμάτων των Ασθενών στην Ευρώπη του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας Ο Οργανισμός και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Δικαιωμάτων των Ασθενών και ο Χάρτης των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ενσωματώθηκε στη Συνταγματική Συνθήκη που 

υπεγράφη στις 29 Οκτωβρίου 2004, ιδρύθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης Καταγγελιών με αρμοδιότητα να εξετάζει τις  

καταγγελίες ασθενών. 

Νόμοι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 1996 έως 2011. 

Οι νόμοι αυτοί προβλέπουν τη διασφάλιση της ασφάλειας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των προσώπων που 

εργάζονται σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και την προστασία οποιωνδήποτε άλλων από τους 

κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με τις δραστηριότητες των εργαζομένων. 

1. Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Σύμφωνα με το Νόμο, ο Επίτροπος διερευνά τις καταγγελίες για ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων. [Άρθρο 23 (1) του περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(προστασία προσώπων)]. 

Υφιστάμενες Πρακτικές Κυπριακών Επιχειρήσεων σε σχέση με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φαίνεται ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις στον ιδιωτικό 

τομέα έχουν ήδη αναλάβει δράσεις σε περιορισμένο βαθμό, με τους πιο βασικούς από αυτούς να επικεντρώνονται: 

❖ την εξάλειψη των παραγόντων που ενθαρρύνουν την καταναγκαστική εργασία. 

❖ πολιτικές κατά των διακρίσεων κατά την πρόσληψη, τις συνθήκες εργασίας και την αμοιβή των 

εργαζομένων. 

❖ σεβασμός της ελευθερίας του συνδικαλισμού. 

Μέτρα για την υιοθέτηση της ΕΚΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση. 

Μια βασική πρόκληση για τις κυβερνήσεις, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΕ, είναι η βελτίωση της 

συνοχής των διαφόρων πολιτικών και δράσεων που συμβάλλουν στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις 

επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους ενδιαφερόμενους φορείς, 

αναπτύσσει σταδιακά κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα για περιορισμένο αριθμό συναφών 

βιομηχανιών, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βάσει των κατευθυντήριων 

αρχών του ΟΗΕ. 
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Βασιζόμενη στο έργο που έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κυβέρνηση θα εργαστεί για την προώθηση του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις εταιρείες με την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων: 

❖ Συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς για τη διερεύνηση της δυνατότητας παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

υποβολή συμπληρωματικών προτάσεων εάν χρειαστεί. 

❖ Εφαρμογή διαδικασίας για τον έλεγχο της ύπαρξης επίσημων πολιτικών και συστηματικών μέτρων για 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κυβερνητικές και ημικρατικές οργανώσεις. 

❖ Συνεργασία με ΜΚΟ και εξειδικευμένους οργανισμούς ΕΚΕ για τη δημιουργία και την προώθηση Κώδικα 

Σεβασμού και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τη μορφή ενός παραδείγματος που 

μπορεί να υιοθετηθεί ως οδηγός από όλους τους ιδιωτικούς, ημιδημόσιους, δημόσιους οργανισμούς, 

χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

❖ Ίδρυση ομάδας εργασίας σε συνεργασία με εξειδικευμένους οργανισμούς και εκπροσώπους 

επιχειρήσεων και οργανισμών με σκοπό τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και επιλογή των βέλτιστων 

πρακτικών των ανθρώπινων δικαιωμάτων των κυπριακών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και 

δημοσίευση τους. Επίσης, ανάληψη πρωτοβουλίας για την υλοποίηση εργαστηρίων για τους ιδιωτικούς 

οργανισμούς με κύριο στόχο την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τις ΜΜΕ σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

❖ Συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να συμβάλουν στην ενσωμάτωση της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως εκπαιδευτική διαδικασία στα ακαδημαϊκά τους προγράμματα 

(προπτυχιακοί ή / και μεταπτυχιακοί), καθώς και μέσω της συνεχούς ή δια βίου κατάρτισης που 

αποτελείται από βραχυπρόθεσμα προγράμματα ή σεμινάρια. 

❖ Εφαρμογή βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων 

σε συνεργασία με εξειδικευμένες κυβερνητικές υπηρεσίες ή ΜΚΟ σχετικά με τη σημασία της 

ενσωμάτωσης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Κώδικα αξιών και αρχών ή κωδίκων 

δεοντολογίας που μπορεί να είναι διαθέσιμη στις επιχειρήσεις και σε σχετική εκπαίδευση του 

προσωπικού του. 

❖ Διερεύνηση της δυνατότητας εμπλουτισμού και προώθησης των υφιστάμενων κινήτρων για τις 

επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν και να αναπτύσσουν επαγγελματική κατάρτιση για τα άτομα με 

αναπηρίες και τους φτωχούς νέους με παραβατική συμπεριφορά. 

❖ Αξιολόγηση και υποστήριξη (οικονομικών και επικοινωνιακών) σημαντικών πρωτοβουλιών των ΜΚΟ 

που σχετίζονται με την προαγωγή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατανόηση της 

ισότητας και των ίσων ευκαιριών. 

❖ Βελτίωση του ισχύοντος συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης των γυναικών 

και προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης. 

❖ Ενίσχυση της Υπηρεσίας Νομικής Επιτρόπου για τη δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου ή Εθνικού 

Κέντρου Συμπεριφοράς (NCP) για καταγγελίες εργαζομένων σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας, καθώς και βασικούς μηχανισμούς ενημέρωσης των εταιρειών και 

βοήθειας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων. 

 

Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ. 

Η εφαρμογή του ΕΣΔ-ΕΚΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί όλες τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις 

μεταξύ των οργανισμών, καθώς και να δημιουργήσει νέες εταιρικές σχέσεις που θα συμβάλουν αποφασιστικά στην 

εφαρμογή υπεύθυνων δράσεων και πρακτικών. Επίσης, η δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων, καθώς και των 

κοινωνικών ομάδων για την εφαρμογή και τη διατήρηση του διαλόγου για την ανάπτυξη της έννοιας στην Κύπρο, 

θεωρείται εξαιρετικά πολύτιμη. Εξίσου σημαντική για τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής που θα διασφαλίσει 

την επιτυχή εφαρμογή του ΕΣΔ-ΕΚΕ είναι ότι όλες οι δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται είναι πλήρως 

διαφανείς, μια έμφυτη αξία της ΕΚΕ. Η εφαρμογή του ΕΣΔ-ΕΚΕ απαιτεί την υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής 
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κοινωνικής ευθύνης και την ενσωμάτωσή τους στον πολιτισμό, την εφαρμογή της πολιτικής και, γενικότερα, τη 

διαμόρφωση της στρατηγικής. 

Εθνικός Μηχανισμός ΕΚΕ. 

Η δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων καθώς και των κοινωνικών ομάδων για την εφαρμογή και τη διατήρηση του 

διαλόγου για την ανάπτυξη της έννοιας στην Κύπρο είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί 

ένας εθνικός μηχανισμός που θα απαρτίζεται από τους κύριους ενδιαφερόμενους, ώστε να διασφαλιστεί η 

συμμετοχή και η συμμετοχή των δυνάμεων με τον καλύτερο δυνατό  τρόπο. 

Η Εθνική Επιτροπή ΕΚΕ θα έχει τη γενική ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΣΔ-ΕΚΕ και γενικότερα 

για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την προώθηση της ΕΚΕ στην Κύπρο βάσει των κατευθυντήριων 

γραμμών της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Ειδικότερα, ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής θα 

επικεντρωθεί στα εξής: 

▪ Η αξιολόγηση της εφαρμογής / εφαρμογής του ΕΣΔ-ΕΚΕ και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων. 

▪ Η διατύπωση προτάσεων για αναθεώρηση όπου χρειάζεται. Η τελική έγκριση της αναθεώρησης των 

θεμάτων στρατηγικής και πολιτικής θα δοθεί από το Συμβούλιο Υπουργών. 

▪ Διασφάλιση της συμμετοχής και του συνολικού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη 

διαμόρφωση και εφαρμογή του ΕΣΔ-ΕΚΕ. 

Όλα τα Υπουργεία και τα Τμήματα της Κυβέρνησης και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι στο ανώτατο επίπεδο θα 

συμμετάσχουν στην Εθνική Επιτροπή. Η επιτροπή θα προεδρεύεται από τον Μόνιμο Γραμματέα του Γραφείου 

Προγραμματισμού, ο οποίος θα παρέχει επίσης υπηρεσίες γραμματείας στην Επιτροπή, λόγω του ρόλου του ως 

Εθνικού Συντονιστή για την ΕΚΕ. 

Προβλέπεται επίσης η σύσταση τεχνικής επιτροπής, η οποία θα παρέχει βοήθεια στην Εθνική Επιτροπή ΕΚΕ σε 

συνεννόηση με τα αρμόδια Υπουργεία, Τμήματα και Ιδρύματα. Η Τεχνική Επιτροπή θα προεδρεύεται από το Γραφείο 

Προγραμματισμού, ως Εθνικό Συντονιστή για θέματα ΕΚΕ και θα συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες κυβερνητικές 

υπηρεσίες. 

Ενέργειες για την εφαρμογή. 

Από τα προτεινόμενα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης επιλέχθηκαν δέκα μέτρα τα οποία 

μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος και θα συμβάλουν στη σημαντική ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης και της προώθησης της ΕΚΕ στην Κύπρο. Τα μέτρα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

❖ Πληροφοριακό υλικό: Άμεση διάχυση και διάδοση του Πληροφοριακού Οδηγού ΕΚΕ στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα σε ηλεκτρονική μορφή. 

❖ Δίκτυο ΕΚΕ Κύπρου: Άμεση ενεργοποίηση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του νεοσυσταθέντος Δικτύου 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε συνεργασία με την ΕΚΕ Ευρώπη για την προώθηση της ΕΚΕ. Το Δίκτυο 

δημιουργήθηκε ως κοινοπραξία του δημόσιου τομέα μέσω του Γραφείου Προγραμματισμού, του ιδιωτικού 

τομέα, μέσω του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (CCCI) και του ακαδημαϊκού τομέα 

μέσω του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

❖ Δικτυακοί τόποι των αρμόδιων αρχών: Ο άμεσος εμπλουτισμός όλων των ιστότοπων των σχετικών δημόσιων 

οργανισμών, με ειδικό τμήμα για την προώθηση των θεμάτων ΕΚΕ. 

❖ Σεμινάρια: διοργάνωση 5 εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις, μία σε κάθε περιοχή 

της Κύπρου για τη σημασία και τα οφέλη της ΕΚΕ για όλες τις επιχειρήσεις, την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων ΕΚΕ, την εισαγωγή του διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους, τη σημασία των εκθέσεων 

βιωσιμότητας την εισαγωγή των τρόπων επικοινωνίας της ΕΚΕ. 
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❖ Μελέτη για την προώθηση της λογοδοσίας από ημικρατικούς οργανισμούς: Μελέτη της προώθησης της 

λογοδοσίας από τους ημικρατικούς οργανισμούς για την έκδοση Έκθεσης Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία 

προτείνεται να καλύψει μέχρι και 20 δείκτες σύμφωνα με τα πρότυπα των κατευθυντήριων γραμμών GRI. Οι 

οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν τους δείκτες που θεωρούν πιο συναφείς με την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα, με εξαίρεση ορισμένους βασικούς δείκτες που θα επιλεγούν σε συνεννόηση με τους 

ημικρατικούς οργανισμούς και θα είναι κοινός για όλους. Ο άμεσος εμπλουτισμός και η προώθηση της ΕΚΕ 

θα προωθηθούν από τις ιστοσελίδες των ημικρατικών οργανισμών. 

❖ Μελέτη για την προώθηση της λογοδοσίας από τις εισηγμένες εταιρείες. Η προώθηση της λογοδοσίας από 

τις εισηγμένες εταιρείες σε συνεργασία με τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε πιλοτική φάση 

με τη σταδιακή εφαρμογή ορισμένων δεικτών. 

❖ Προώθηση της ΕΚΕ στο ακαδημαϊκό περιβάλλον: Η υιοθέτηση της πρωτοβουλίας για την προώθηση της ΕΚΕ 

στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και την κουλτούρα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με την αποστολή επιστολής 

σε όλα τα πανεπιστήμια και τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων για την προώθηση των 6 αρχών των Αρχών 

των Ηνωμένων Εθνών για την υπεύθυνη εκπαίδευση στη διαχείριση. 

❖ Έρευνα Κοινωνικού Βαρόμετρου: Η άμεση εφαρμογή του καινοτόμου εξειδικευμένου στρατηγικού 

εργαλείου, το Κοινωνικό Βαρόμετρο ASBI (Δείκτης Ευαισθητοποίησης & Κοινωνικής Συμπεριφοράς) που 

δημιουργήθηκε για τη συστηματική παρακολούθηση των τάσεων στην κοινωνία σε θέματα κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης πολιτών, ΜΚΟ και κοινωνική εργασία των εταιρειών στο πλαίσιο της ΕΚΕ. 

❖ Διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου: προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ΕΚΕ με σκοπό την 

παρουσίαση και συζήτηση των τελευταίων τάσεων στην αειφόρο ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες θα 

ενημερωθούν για τις σημαντικότερες πρακτικές ΕΚΕ, θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με στρατηγικές που 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και θα συζητήσουν 

τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών και θα καταστήσουν τη διάσκεψη ένα ανοιχτό φόρουμ για διάλογο 

σχετικά με αυτό το σημαντικό θέμα. 

❖ Προώθηση βέλτιστων πρακτικών και βραβείων: Η άμεση διερεύνηση της δημιουργίας μιας ομάδας 

εργασίας, σε συνεργασία με ειδικευμένους οργανισμούς, οργανισμούς και εκπροσώπους των οργανώσεων, 

για τη θέσπιση κριτηρίων (π.χ. συνεκτικότητα, καινοτομία, αποτελεσματικότητα ή εφαρμογή της πρακτικής 

σε άλλους οργανισμούς) συλλογή, αξιολόγηση και επιλογή των βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ στην Κύπρο που 

θα απονέμονται και θα γνωστοποιούνται. 

Επόμενα βήματα. 

Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών στις 11/02/2013, αναμένεται να 

αναθεωρηθεί βάσει μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για την ΕΚΕ, η οποία δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί αν και αναμένεται 

μέχρι το 2016. Παρ 'όλα αυτά, η κυβέρνηση προχωρά στοχευμένες δράσεις για την προώθηση και ενίσχυση της ΕΚΕ 

στην Κύπρο, οι οποίες ενσωματώνονται στην Πολιτική Δήλωση για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού 

Οικοσυστήματος στην Κύπρο για την περίοδο 2016-2020, υπογραμμίζοντας έτσι την επιχειρηματική αξία της ΕΚΕ. 

Επιπλέον, οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν αναπτύξει διάφορα τομεακά υποστηρικτικά εργαλεία, τα οποία 

βοηθούν τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις (π.χ. EMAS, οικολογικό 

σήμα της ΕΕ), την ενεργειακή τους απόδοση (π.χ. (π.χ. πιστοποιήσεις καλών επιχειρηματικών πρακτικών κατά των 

διακρίσεων λόγω φύλου, διαγωνισμοί ορθών πρακτικών όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, 

κώδικες ορθής πρακτικής, σχετικά με τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας στην απασχόληση και την εργασία, σχετικά με 

την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης στην απασχόληση και όσον αφορά την 

καταπολέμηση του ρατσισμού). Προχωρώντας προς μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της 

κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση στοχεύει να προωθήσει περαιτέρω την ευαισθητοποίηση και 

την εφαρμογή του ISO26000, το οποίο έχει προετοιμαστεί ως οδηγός για την ΕΚΕ. 

4.2 Ελλάδα 
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Ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την ΕΚΕ δεν έχει θεσμοθετηθεί μέχρι στιγμής. Το 2014, το Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε συνεργασία με άλλους βασικούς συντελεστές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΕ 

Ελλάδος, του ΣΕΒ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προχώρησε με τη δημοσίευση του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου για την ΕΚΕ για το χρονικό διάστημα 2014-2020 η οποία βρίσκεται υπό διαβούλευση από τις 28 

Ιουλίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η παρούσα δημοσίευση αποσκοπούσε στην προώθηση και τη δημιουργία ενός 

μοντέλου ανάπτυξης για την ΕΚΕ στην Ελλάδα με βάση μια συμμετοχική διαδικασία που διαμορφώθηκε γύρω από 

τρεις βασικούς άξονες: 

❖ Πολιτικές και πρότυπα προώθησης της ΕΚΕ από τις δημόσιες αρχές (Παροχή βασικών πληροφοριών για την 

ΕΚΕ, ενίσχυση και ενίσχυση των δυνατοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων για την εισαγωγή και υλοποίηση 

της ΕΚΕ στο πλαίσιο της επιχειρηματικής διάρθρωσής τους, προώθηση της σήμανσης και επισήμανσης, 

διαφάνεια, επικοινωνία και ανταμοιβές που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες ΕΚΕ και τις κοινωνικές 

υπεύθυνες δημόσιες επιτροπές). 

❖ Μέτρα και εργαλεία δημόσιας πολιτικής που θα διευκολύνουν την εισαγωγή και εφαρμογή πολιτικών, 

δράσεων και πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (νόμοι και οδηγίες, φόροι, επιδόματα, 

εκστρατείες, δίκτυα, χρήση υβριδικών εργαλείων). 

❖ Πεδία υλοποίησης της ΕΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες που αφορούν το ανθρώπινο κεφάλαιο, 

την ηγεσία, την αγορά και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με το σχέδιο, η Εθνική Στρατηγική ΕΚΕ για την ΕΚΕ έχει συγκεκριμένο 

σύνολο στόχων οι οποίοι επικεντρώνονται εν συντομία στον προσδιορισμό του ρόλου του κράτους στην προώθηση 

της ΕΚΕ μεταξύ των επιχειρήσεων, στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ και στην ανάπτυξη Οι δραστηριότητες ΕΚΕ 

από το ίδιο το κράτος. Επιπρόσθετα, το ελληνικό ΕΣΔ προβλέπει να περιγράψει τις απαραίτητες δομές, να σχεδιάσει, 

να εφαρμόσει, να αξιολογήσει και να εισαγάγει ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αυτής της Εθνικής 

Στρατηγικής. 

Αναγνωρίζεται, ωστόσο, ότι το ελληνικό ΕΣΔ, το οποίο καταρτίστηκε το 2014, στερείται συγκεκριμένου 

προσανατολισμού. Αυτή η έλλειψη προσανατολισμού συμπληρώνεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο που καλύπτει 

διάφορες πτυχές της ΕΚΕ, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, η υγεία και η ασφάλεια με τη χρήση 

των οδηγιών της Ένωσης. 

 

Τον Ιούλιο του 2017, μια νέα πρόταση για μια εθνική στρατηγική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη τέθηκε σε 

διαβούλευση με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας των Καταναλωτών. 

▪ Ο στόχος του Εθνικού Σχεδίου για την ΕΚΕ και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα είναι τόσο η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη όσο και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, προκειμένου να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και οι 

οργανώσεις να υποστηρίξουν κοινωνικές δραστηριότητες, να προστατεύσουν το περιβάλλον, να ενισχύσουν 

την αγορά και να βελτιώσουν τις συνθήκες του εσωτερικού λειτουργικού τους περιβάλλοντος. Σύμφωνα με 

το σχέδιο του 2017, η ΕΚΕ έχει τρεις Στρατηγικούς Στόχους: Υγιές οικονομικό περιβάλλον - βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

▪ Περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. 

▪ Ενίσχυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των καταναλωτών και των εργαζομένων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι κατατάσσονται σε επιχειρησιακές αλλά και στοχοθετημένες δράσεις. 

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε, να προωθήσουμε και να επιβραβεύσουμε τις κοινωνικά υπεύθυνες 

επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η δημιουργία μιας κεντρικής πύλης πληροφοριών υπό την αιγίδα της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας των Καταναλωτών, η δημιουργία τρόπων πιστοποίησης της ΕΚΕ 

(έκδοση παρόμοιας ετικέτας ή βραβείου) και η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου ΕΚΕ. 

 

Τέλος, γίνεται αναφορά στον διττό ρόλο των δημόσιων φορέων, συμβάλλοντας τόσο στην προώθηση και 

ολοκλήρωση της ΕΚΕ όσο και στην υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ στο εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον. Κατά τη 

διαβούλευση με το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής για την ΕΚΕ, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 28 Ιουλίου 2017, 
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επισημάνθηκε ότι δεν υπήρχε σχέση με τους στόχους της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, του Παγκόσμιου Συμφώνου των 

Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων πρωτοβουλίας σύνταξης εκθέσεων 

GRI), ISO26000 κ.λπ.11 

4.3 Ισπανία 

 

Εθνικό σχέδιο για την ΕΚΕ 

 

Η ισπανική στρατηγική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη 2014-2020 δεν περιορίζεται μόνο στις εταιρείες, αλλά 

αποσκοπεί επίσης στην προώθηση της ανάπτυξης υπεύθυνων πρακτικών στις δημόσιες διοικήσεις και σε άλλους 

τύπους οργανισμών που δημιουργούν μια κοινωνία με μια πιο ανταγωνιστική, παραγωγική, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομία. Στόχος του είναι να διαδώσει τις αξίες της κοινωνικής ευθύνης στην κοινωνία, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς στη χώρα μας ανέρχονται στο 95% του 

επιχειρηματικού ιστού. 

Στόχος του είναι να διαδώσει τις αξίες της κοινωνικής ευθύνης στην κοινωνία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς στη χώρα μας ανέρχονται στο 95% του επιχειρηματικού ιστού. 

Γιατί δημιουργήθηκε το εθνικό σχέδιο; 

Με τις απομονωμένες πρωτοβουλίες που άρχισαν να αναδύονται σε διάφορες αυτόνομες κοινότητες, κατέστη σαφές 

ότι υπήρχε ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού πλαισίου για την τυποποίηση των δράσεων ΕΚΕ και την αρμονική 

ανάπτυξη σε όλη την εθνική επικράτεια, από την άποψη της διασφάλισης της ενότητας της αγοράς , οι οποίες 

ενδέχεται να επηρεαστούν από τις πολιτικές που αναπτύχθηκαν στον τομέα αυτό από τις διάφορες αυτόνομες 

περιφέρειες και από την αναζήτηση συνεργιών μέσω της συνεργασίας διαφόρων δημόσιων πολιτικών. 

Η Εθνική Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2014-2020 παρέχει το πλαίσιο για την προώθηση της ΕΚΕ τόσο 

σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους οργανισμούς και καθιερώνει σειρά αρμοδιοτήτων για τις δημόσιες διοικήσεις, 

τις επιχειρήσεις και την κοινωνία εν γένει. 

Η ευθύνη των δημόσιων διοικήσεων: 

▪ Διασφαλίζει ότι η αναγνώριση της κοινωνικής ευθύνης από τους οργανισμούς είναι πραγματική και πληροί 

τα κριτήρια της σημαντικότητας. 

▪ Προωθεί τη διάδοση της ΕΚΕ έτσι ώστε να φτάσει στην κοινωνία ως σύνολο. 

▪ Διασφαλίζει ότι η ΕΚΕ διεισδύει σε όλα τα στάδια του παραγωγικού ιστού χωρίς να συνεπάγεται νέους 

διοικητικούς ή άλλους τύπους επιβαρύνσεων. 

▪ Καθιερώνονται ως σαφή παραδείγματα υπεύθυνων φορέων σε όλους τους τομείς επιρροής τους. 

Ευθύνη εταιρειών και οργανισμών: 
 

▪ Προσδιορισμός των στρατηγικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που είναι κατάλληλες για τον τύπο και το 

μέγεθος του οργανισμού και βεβαιωθείτε ότι αυτές οι πολιτικές κοινωνικής ευθύνης ξεπερνούν τα διάφορα 

τμήματα. 

▪ Ενίσχυση στην εν λόγω στρατηγική των ζητημάτων που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

προτεραιότητας ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση κάθε στιγμής. 

▪ Δημιουργία καναλιών επικοινωνίας και άψογο διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους. 

                                                                 
11http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8205#comments Comments on Article 01 Framework of Principles and Objectives of the 
"National Strategy Plan for Corporate Social Responsibility and Responsible Entrepreneurship of Enterprises and Organizations" 
 

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8205#comments
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▪ Υποστήριξη της καινοτομίας και των ορθών πρακτικών με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Το άθροισμα των δράσεων που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να ωφελήσει 

όλους τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει επίσης να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης τους, προκειμένου να επιτευχθεί ένα 

βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και παραγωγικό κοινωνικό μοντέλο. 

 

Συνολική κοινωνική ευθύνη: 

▪ Συμβολή στη διατήρηση του περιβάλλοντος μέσω πρακτικών όπως η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, 

η ανακύκλωση αποβλήτων και η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων. 

▪ Να γνωρίζετε την επιρροή που ασκούν στο ρόλο τους ως καταναλωτών ή επενδυτών. 

 

Η δομή της στρατηγικής παρουσιάζεται παρακάτω. Βασίζεται σε έξι αρχές, τέσσερις στόχους και 10 γραμμές δράσης 

γύρω από τις οποίες έχουν συγκεντρωθεί τα μέτρα που περιλαμβάνονται. 

Η στρατηγική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη καθιερώνει 60 μέτρα που αποσκοπούν στην αντικειμενοποίηση των 

γραμμών δράσης, με προτεραιότητα σε τρεις κατηγορίες, ανά κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της χώρας μας: 
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▪ Δημιουργία ενός προσβάσιμου ιστότοπου ειδικευμένου στην ΕΚΕ. 

▪ Ενίσχυση καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. 

▪ Διασφάλιση ότι οι εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα παράγουν εκθέσεις εταιρικής 

διακυβέρνησης και βιωσιμότητας. 

▪ Προώθηση της υπεύθυνης διαχείρισης των εταιρικών φόρων μέσα στους οργανισμούς. 

▪ Υποστήριξη της ΕΚΕ ως μηχανισμού ενίσχυσης της εικόνας της Ισπανίας και δημιουργίας θετικής 

αντίληψης για τα ισπανικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

▪ Προετοιμάστε έναν οδηγό για την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

▪ Σεβασμός και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την αλυσίδα αξίας. 

▪ Εφαρμογή μηχανισμών συντονισμού μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης και των Αυτόνομων 

Περιφερειών. 
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▪ Αύξηση της ευαισθητοποίησης των εταιρειών με υπεύθυνα και αειφόρα μοντέλα διαχείρισης, για 

μια κοινωνικά υπεύθυνη απόδοση της δραστηριότητάς τους. 

▪ Να ενθαρρύνουν τις πλατφόρμες επικοινωνίας και το χώρο διαλόγου μεταξύ οργανισμών και 

ενδιαφερομένων. 

▪  Προώθηση της ενσωμάτωσης των πρακτικών κοινωνικής ευθύνης στις ΜΜΕ και τις οντότητες της 

κοινωνικής οικονομίας. 

▪ Να ενθαρρυνθούν οι ενέργειες υπέρ της πολυμορφίας του προσωπικού, μέσω μιας πολιτικής ίσων 

ευκαιριών. 

▪ Προώθηση δράσεων που στοχεύουν στη διευκόλυνση του συνδυασμού της προσωπικής, 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων. 

▪ Ενθάρρυνση της προώθησης της υγείας στο χώρο εργασίας. 

▪ Προώθηση της ένταξης στην αγορά των ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό σε 

συνήθεις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα. 

▪ Προώθηση συμβάσεων μόνιμης εργασίας. 

▪ Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές της ΕΚΕ σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και 

ενθάρρυνση των εταιρειών να διαβιβάζουν τα μοντέλα διαχείρισης τους. 

▪ Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των οργανισμών. 

▪ Επέκταση και προώθηση της ΕΚΕ σε όλη την επικράτεια. 
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▪ Ανάπτυξη προγραμμάτων για την προώθηση της γνώσης και της συμμόρφωσης με τις διεθνείς 

αρχές από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία. 

▪ Προώθηση της μελέτης της ΕΚΕ τόσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για επαγγελματική κατάρτιση όσο 

και στα πανεπιστήμια για πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και σε ερευνητικά κέντρα. 

▪ Παροχή ευκαιριών για εταιρικό εθελοντισμό. 

▪ Ανάπτυξη οδηγού ορθής πρακτικής για κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. 

▪ Προώθηση της χρήσης του SRI του Φόρου Εισοδήματος του Ταμείου Συντάξεων. 

▪ Προώθηση της έρευνας, της βιώσιμης καινοτομίας και της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών με 

στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 

▪ Ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

▪ Προώθηση της ενσωμάτωσης κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

δεοντολογικών κριτηρίων σε δημόσιους διαγωνισμούς και προμήθειες, που συνδέονται με το 

αντικείμενο της σύμβασης. 

▪ Προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, των δικαιωμάτων των καταναλωτών και ενσωμάτωση 

των αρχών της ΕΚΕ στις καταναλωτικές πολιτικές. 

▪ Ενίσχυση των πληροφοριών σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση και τον έλεγχο των φυσικών 

πόρων. 

▪ Προώθηση της δημιουργίας συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη. 

▪ Ενίσχυση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις μέσω των 

εθνικών σημείων επαφής. 

▪ Ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών με άλλες χώρες. 

▪ Μελέτη για την «Έκθεση του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και τις Διακρατικές Εταιρείες και τις Επιχειρήσεις, John Ruggie», Συμβούλιο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. 

▪  

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ EXTREMADURA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ 2015-2017 

Όσον αφορά την Extremadura, η στρατηγική για την ΕΚΕ 2015-2017 που αποτελεί το περιφερειακό πλαίσιο 

αναφοράς για την ΕΚΕ και το εργαλείο που θα διευκολύνει την προώθηση και την ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης 

στον παραγωγικό ιστό της κοινότητάς μας δημοσιεύθηκε το 2015. Η στρατηγική για την Extremadura απορρέει από 

τη διάγνωσή του. Η κατάσταση της ΕΚΕ στην Extremadura, που προέκυψε από έρευνα των σχετικών οργανώσεων της 

κοινωνίας της και συμπληρώθηκε με ανάλυση SWOT. Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, 

δημιουργήθηκαν μια σειρά στόχων και στρατηγικών γραμμών. 

 

Στόχοι της στρατηγικής για την ΕΚΕ της Extremadura. 

 

Στόχος 1: Προώθηση της μετατροπής του κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου της Extremadura ως κοινωνικά 

υπεύθυνης, ανταγωνιστικής και δημιουργίας ποιοτικής απασχόλησης. 

 

Στόχος 2: Προώθηση και ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στον επιχειρηματικό τομέα στην Extremadura, ιδίως 

των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων, ως μέσου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και 

της δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

 

Στόχος 3: Διαδραμάτιση ενεργού ρόλου στην ανάπτυξη νέων διαστάσεων της ΕΚΕ που επιτρέπουν την οικοδόμηση 

ενός διαφορικού πλεονεκτήματος για την Extremadura, ειδικά για τον επιχειρηματικό τομέα. 
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Στόχος 4: Θέση της Extremadura στο διεθνές πλαίσιο της ΕΚΕ ως μέσο για την πρόσβαση σε καλύτερη γνώση σχετικά 

με το θέμα. 

 

 

 

Στρατηγικές γραμμές 

 

 

Γρ
α

μ
μ

ή
 1

: 
Α

νά
π

τυ
ξη

 τ
ο

υ
 

μ
ο

ντ
έλ

ο
υ

 
η

γε
σ

ία
ς 

σ
τη

ν 

κο
ιν

ω
νι

κή
 ε

υ
θ

ύ
νη

 γ
ια

 τ
ις

 

δ
η

μ
ό

σ
ιε

ς 
δ

ιο
ικ

ή
σ

ει
ς 

▪ Ενίσχυση των κοινωνικά υπεύθυνων προμηθειών. 

▪ Ενίσχυση μιας κουλτούρας κοινωνικής ευθύνης στις δημόσιες διοικήσεις της 

Extremadura. 

▪ Προώθηση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα. 

▪ Προώθηση της στρατηγικής ευθυγράμμισης των περιοχών της κυβέρνησης της 

Extremadura. 

▪ Ενθάρρυνση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις τοπικές αρχές. 
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▪ Ενθάρρυνση της δημιουργίας χώρων συνάντησης για οργανισμούς και ενδιαφερόμενους 

φορείς. 

▪ Προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης της κοινωνίας στην Extremadura στο πλαίσιο 

του πρώτου σχεδίου πλαισίου για την κατανάλωση στην Extremadura 2014-2020. 

▪ Ενίσχυση των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. 

▪ Χρήση της ΕΚΕ για την προώθηση των ίσων ευκαιριών. 

▪ Ενθάρρυνση της προώθησης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. 

▪ Συμπερίληψη της κοινωνικής εθελοντικής εργασίας στον επιχειρηματικό τομέα. 

▪ Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στο πλαίσιο των Ειδικών Σχεδίων. 

▪ Προώθηση της κοινωνικής δράσης των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. 

▪ Ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην αναπτυξιακή συνεργασία. 

▪ Συμβουλή για τη δημιουργία ποιοτικών εργασιακών σχέσεων 
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▪ Αύξηση της προβολής των οργανισμών που ασχολούνται με την κοινωνική ευθύνη. 

▪ Εφαρμογή μέτρων θετικής διάκρισης για εταιρείες που ενσωματώνουν την ΕΚΕ. 

▪ Προώθηση της διάδοσης ποιοτικών χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών. 

▪ Ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα. 

▪ Βελτίωση της κατάρτισης των ατόμων στην ΕΚΕ. 

▪ Προώθηση της διάδοσης και της ενημέρωσης σχετικά με την κοινωνική ευθύνη. 

▪ Προώθηση της ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στην Κοινωνική Οικονομία.  

▪ Ενίσχυση του συστήματος αναγνώρισης της κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας της 

Extremadura. 

 

 

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών της στρατηγικής, πολλά από τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτήν έχουν 

εφαρμοστεί. Μερικοί μπορούν να τονιστούν: 

❖ Δημοσίευση εντολής για την εισαγωγή κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρητρών στις δημόσιες συμβάσεις. 

❖ Εκπαίδευση στην ΕΚΕ και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις με στόχο το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. 

❖ Μείωση της προθεσμίας πληρωμής στους προμηθευτές. Το 2016, μειώθηκε σε 21 ημέρες. 

❖ Βοήθεια για τη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας. 
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❖ Προώθηση της πρόσληψης των δικαιούχων του βασικού εισοδήματος. 

❖ Προσδιορισμός ελεγκτών μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

❖ Ταυτοποίηση, αξία και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στην ΕΚΕ μέσω του Παρατηρητηρίου ΕΚΕ 

Extremadura. 

❖ Χρήση ως κριτηρίων αξιολόγησης της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε εταιρείες και 

αυτοαπασχολούμενους με πιστοποίηση της «Κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας της Extremadura». 

❖ Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Master στη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο Πανεπιστήμιο της Extremadura. 

❖ Πρόγραμμα ενίσχυσης για την ένταξη ενός ειδικού της ΕΚΕ στις ΜΜΕ στην Extremadura. 

 

Το 2017 πραγματοποιήθηκε επανεξέταση, επικαιροποιώντας τα μέτρα για την ενσωμάτωση μέσω μιας ανάλυσης 

που μας επέτρεψε να δώσουμε προτεραιότητα σε εκείνες που πρέπει να υλοποιηθούν με βάση το σημερινό 

κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της Extremadura. 

Με βάση αυτή την αναθεώρηση δημοσιεύθηκε το Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ 2017 - 2019, ευθυγραμμιζόμενο με 

τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης, κατανοώντας ότι οι κυβερνήσεις έχουν θεμελιώδη ρόλο κατά την εφαρμογή 

προγραμμάτων, τη δημιουργία κινήτρων και την ανάπτυξη ρυθμιστικών πλαισίων που ευνοούν την βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

 

Ένα βασικό έγγραφο για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δράσης αυτού του σχεδίου δράσης ήταν το 

«Περιφερειακό πλαίσιο για την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας και της εγκύκλιος οικονομίας στην Extremadura», 

που σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση της Extremadura, καθώς και τα δύο έγγραφα έχουν τον στόχο να μετατρέψουν 

την περιοχή σε ένα χώρο για την καινοτομία στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. 

4.4 Νορβηγία 

Το 2007, το Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας φιλοξένησε μια διεθνή διάσκεψη για την ΕΚΕ και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, κυκλοφόρησε το κατευθυντήριο έγγραφο για την ΕΚΕ στη Νορβηγία, Έκθεση αριθ. 10 

(2008-2009) στην Storting, Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μια παγκόσμια οικονομία (2009). Η έκθεση συντάχθηκε από 

τη διάσκεψη, μια έρευνα του 2008 για 300 νορβηγικές εταιρείες και μια ανοιχτή και συνεργατική διαδικασία με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη.  

Η Λευκή Βίβλος υποστηρίζει ότι το κράτος πρέπει να έχει τον υψηλότερο βαθμό λογοδοσίας στις δικές του 

δραστηριότητες και στην εποπτεία του ιδιωτικού τομέα. Αναφέρονται επίσης οι ευθύνες των εταιρειών. Η 

κυβέρνηση υποστηρίζει και περιγράφει τις ευκαιρίες δημιουργίας αξίας που μπορούν να αποκτήσουν οι οργανισμοί 

που εφαρμόζουν την ΕΚΕ σε όλες τις δραστηριότητές τους. Επειδή η πλειοψηφία των νορβηγικών εταιρειών είναι 

ΜΜΕ με δραστηριότητες στο εξωτερικό, μεγάλο μέρος της έκθεσης 

επικεντρώνεται στην ευθύνη των εταιρειών να 

διατηρούν ισχυρές διαδικασίες ΕΚΕ τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τα θέματα της 

έκθεσης παρουσιάζονται στα ακόλουθα: 

 

Ο ρόλος και οι ευθύνες του ιδιωτικού τομέα. 

 

▪ Προσδοκίες των ιδιωτικών τομέων 

▪ Κατευθυντήριες γραμμές για την ΕΚΕ 

▪ Διαφάνεια και αποκαλύπτει 

▪ Καινοτομία και ΕΚΕ 

▪ Ευθύνη των επιχειρήσεων σε βασικούς τομείς 

▪ Ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοπρεπής 

εργασία 

▪ Περιβαλλοντική ευθύνη 

▪ ΕΚΕ, ευθύνη και δεοντολογία στην αλυσίδα 

εφοδιασμού 

▪ Κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση 

 

Νορβηγική εταιρική δέσμευση στο εξωτερικό - 

προκλήσεις και διλήμματα. 

 

▪ Επιχειρήσεις σε περιοχές που έχουν πληγεί 

από συγκρούσεις. 

▪ Επιχειρήσεις βασιζόμενες σε φυσικούς 

πόρους. 

▪ Τοπικές κοινότητες και δικαιώματα των 

αυτόχθονων λαών. 

▪  Διαφάνεια στις εξορυκτικές βιομηχανίες. 

▪ Επαγρύπνηση. 
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Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια αναπτυξιακή 

προοπτική. 

 

▪ Επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες. 

▪ Συνεργασίες για την ανάπτυξη. 

▪ Ίδρυση και δημιουργία ικανοτήτων. 

 

Νορβηγική εταιρική δέσμευση στο εξωτερικό - 

προκλήσεις και διλήμματα. 

 

▪ Επιχειρήσεις σε περιοχές που έχουν πληγεί 

από συγκρούσεις. 

▪ Επιχειρήσεις βασιζόμενες σε φυσικούς 

πόρους. 

▪ Τοπικές κοινότητες και δικαιώματα των 

αυτόχθονων λαών. 

▪  Διαφάνεια στις εξορυκτικές βιομηχανίες. 

▪ Επαγρύπνηση. 

 

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια αναπτυξιακή 

προοπτική. 

 

▪ Επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες. 

▪ Συνεργασίες για την ανάπτυξη. 

▪ Ίδρυση και δημιουργία ικανοτήτων. 

 

International frameworks for CSR  

 

▪ The OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises  

▪ Experiences for potential improvement  

▪ The UN Global Compact  

▪ The Global Reporting Initiative (GRI)  

▪ Reporting and standardization  

▪ The need for international guidelines  

 

Διεθνή πλαίσια για την ΕΚΕ 

▪  Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

▪ Εμπειρίες για πιθανή βελτίωση. 

▪ Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων 

Εθνών. 

▪ Η παγκόσμια πρωτοβουλία αναφοράς(GRI).  

▪  Υποβολή εκθέσεων και τυποποίηση. 

▪ Η ανάγκη για διεθνείς κατευθυντήριες 

γραμμές. 

 

Διεθνείς πρωτοβουλίες και διαδικασίες για την 

κοινωνική ευθύνη. 

▪ Παγκόσμια πρότυπα εργασίας. 

▪ Περιβαλλοντική και κλιματική συνεργασία. 

▪ Καταπολέμηση της διαφθοράς. 

▪ Εμπόριο. 

▪ Διεθνή πλαίσια και εθνικές κατευθυντήριες 

γραμμές. 

Αξιολόγηση των νομικών πράξεων. 

▪ Ποινικές κυρώσεις. 

▪ Περιορισμοί του διεθνούς δικαίου. 

▪  Νορβηγική ποινική νομοθεσία. 

▪ Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ΕΚΕ. 

▪ Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων υπό τη 

νορβηγική κυβέρνηση. 

▪ Μηχανισμοί παρακολούθησης. 

Μέσα ενίσχυσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

▪ Δημόσια μέσα που στοχεύουν στον ιδιωτικό 

τομέα. 

▪ Οργανώσεις κοινωνικών εταίρων. 

▪ ΜΚΟ 

▪ Έρευνα και εκπαίδευση. 

▪ ΕΚΕ και εκπαίδευση. 

▪ Διάλογος και ανταλλαγή εμπειριών. 

 

Για να επικαιροποιήσει τη Λευκή Βίβλο του 2009 και να ενισχύσει τη δέσμευση της Νορβηγίας στις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (2011), το Υπουργείο Εξωτερικών 
υπέβαλε άλλη Λευκή Βίβλο, Έκθεση αριθ. 10 (2014-2015), Ευκαιρίες για όλους: Ανθρώπινα δικαιώματα στην 
εξωτερική πολιτική και αναπτυξιακή συνεργασία της Νορβηγίας. Αργότερα μέσα στο έτος κυκλοφόρησαν στη 
συνέχεια τα Επιχειρησιακά και Ανθρώπινα Δικαιώματα - Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή των Αρχικών 
Αρχών του ΟΗΕ (2015). Το εθνικό σχέδιο δράσης έχει δομηθεί όπως φαίνεται παρακάτω: 
 
Οι προσδοκίες της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις. 
 

▪ Συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας 

όπου δραστηριοποιείται · 

▪ Εξοικείωση με τις κατευθυντήριες αρχές των 

Ηνωμένων Εθνών και τις κατευθυντήριες 

γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. 
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▪ Να ακολουθεί  τις κατευθυντήριες αρχές ή τις 

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, κατά 

περίπτωση, κατά την ανάπτυξη στρατηγικών 

υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς · 

▪ Άσκηση της  δέουσας επιμέλειας και να 

αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με 

τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων τους · 

▪ Να ακολουθεί την αρχή "τηρήστε ή εξηγήστε" 

και την αρχή της ουσιαστικότητας. 

 

Παγκόσμιες εξελίξεις και ΕΚΕ. 
 

▪ Ανάπτυξη ενός διεθνούς πλαισίου ΕΚΕ. 
▪ Ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις των 

κρατών. 
▪ Η ΕΚΕ στον νορβηγικό επιχειρηματικό τομέα. 
▪ Σκοπός του σχεδίου δράσης. 

 
Κρατική υποχρέωση προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 
 

▪ Το κράτος ως νομοθέτης. 

▪ Το κράτος ως σύμβουλος. 

▪ Κρατική ιδιοκτησία και υπεύθυνη υποστήριξη. 

▪ Διαγωνισμός και δημόσιες συμβάσεις. 

▪ Ανθρώπινα δικαιώματα σε περιοχές 

συγκρούσεων. 

▪ Συνοχή  πολιτικής στην κεντρική κυβέρνηση. 

▪ Συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και 

επενδυτικές συμβάσεις. 

▪ Διεθνής συνεργασία για την ΕΚΕ. 

 
Εταιρική ευθύνη για το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 
 

▪ Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά. 

▪ Εξωτερική επικοινωνία και αναφορά. 

▪ Μηχανισμοί παραπόνων για παραβίαση. 

▪ Συμμόρφωση με τη νομοθεσία. 

 
 Πρόσβαση για αποκατάσταση 

▪ Κρατικοί μηχανισμοί παραπόνων. 

▪ Μη κρατικοί μηχανισμοί παραπόνων. 

▪ Κριτήρια επιρροής σε μη δικαστικούς 

μηχανισμούς διαμαρτυρίας. 

 

 

4.5 Σλοβενία 

Η Σλοβενία δεν έχει ακόμη αναπτύξει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ ή στρατηγική προσέγγιση για την 

ανάπτυξη αυτού του ΕΣΔ. 

 

Το 2005, η κυβέρνηση διόρισε μια διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οποία 

απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των υπουργείων που εμπλέκονται στην προώθηση της ΕΚΕ στους αντίστοιχους 

τομείς τους και συντονίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ωστόσο, η ομάδα 

συναντήθηκε μόνο μια φορά, πριν αλλάξει η κυβέρνηση (και το αρμόδιο υπουργείο γραμμών) και η ομάδα 

διαλύθηκε. Τα καθήκοντα αυτής της ομάδας περιλάμβαναν την εκπόνηση εκθέσεων για παρελθούσες 

δραστηριότητες και αποτελέσματα (π.χ. την Εθνική Έκθεση για τις Δημόσιες Πολιτικές στην ΕΚΕ το 2006), την 

εκπόνηση προτάσεων για μελλοντικές κυβερνητικές πολιτικές σε αυτόν τον τομέα (συμπεριλαμβανομένης της 

Στρατηγικής Ανάπτυξης της Εθνικής Στρατηγικής) στο πεδίο της ΕΚΕ.10 

 Μέχρι στιγμής δεν έχει υιοθετηθεί καμία επίσημη ολοκληρωμένη πολιτική ΕΚΕ από την κυβέρνηση. Οι εργασίες 

σχετικά με ορισμένα από τα βασικά έγγραφα που απαιτούνται για την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ 

συνεχίστηκαν το 2012 σε εθελοντική βάση από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων, που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΚΕ, προσχώρησαν σε ένα δίκτυο και μια ανεπίσημη σύμπραξη για την 

κοινωνική ευθύνη της Σλοβενίας.12 

 

Ως εκ τούτου, οι δημαρχιακοί φορείς στον τομέα αυτό είναι ΜΚΟ, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του υποστηρικτή και 

του εκπαιδευτικού και στις περισσότερες περιπτώσεις των μεγαλύτερων εταιρειών με τις καλές πρακτικές τους. 

 

                                                                 
12ŠtikaDebevec, M., Hrast, A., Mulej, M.: Nacionalnastrategijaspodbujanjarazvojadružbeneodgovornosti (podjetij) v 
Sloveniji; available at http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2013/referati/e-debevec-hrast-mulej.pdf , last 
accessed: 31.5.2017 

http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2013/referati/e-debevec-hrast-mulej.pdf
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Εφόσον δεν έχει κανένα υπουργείο με γενική ευθύνη για την πολιτική ΕΚΕ και στο πλαίσιο οικονομικών δυσκολιών 

τα τελευταία χρόνια, η Σλοβενία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αργά και με καθυστέρηση το θέμα του ΕΣΚ για την 

ΕΚΕ. Αρκετά υπουργεία είναι επί του παρόντος υπεύθυνα για διάφορες πτυχές και εφαρμογές διεθνούς πολιτικής 

στον τομέα της ΕΚΕ και / ή του τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις Επιχειρήσεις: 

❖ Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ 

για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

❖ Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας είναι υπεύθυνο για το Εθνικό Σημείο Επαφής του 

ΟΟΣΑ και την εφαρμογή της οδηγίας 2014/95 / ΕΕ (μη χρηματοοικονομική αναφορά) στις εθνικές 

νομοθεσίες (π.χ. εταιρική δράση), 

❖ Το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών εκπροσωπείται στην 

Ομάδα Υγείας για την ΕΚΕ και ήταν υπεύθυνος για τον Νόμο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (που 

τώρα μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας). 

❖ Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης: ρύθμιση και προώθηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. 

❖ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας: Κανονισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

πράσινη οικονομία. 

 

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ΕΚΕ στη Σλοβενία διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών, οργανωμένη σε ένα 

δίκτυο. "Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης βρίσκεται ακόμη πολύ στη φάση σχεδιασμού και βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ 

του Υπουργείου Εργασίας και του Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από το 2012, η προσέγγιση "από κάτω προς 

τα πάνω" λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αγορά από την επιχειρηματική κοινότητα. 

Συμφωνήθηκε επίσης ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί: 

❖ Η υλοποίηση των επιλεγμένων πολιτικών προτεραιοτήτων σε πραγματικό χρόνο έχει αναπτυχθεί με 

τρόπο που η οικονομία και οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν και θα προσυπογράφεραν και θα τους 

ακολουθούσαν. 

❖  ότι οι επιλεγμένες προτεραιότητες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την παρούσα δύσκολη οικονομική 

κατάσταση · 

❖ ότι οι επιλεγμένες προτεραιότητες πρέπει να συμπληρωθούν από τις υπάρχουσες σχετικές 

κυβερνητικές πολιτικές.”13 

 

Το επόμενο βήμα ήταν ότι το Δίκτυο ΕΚΕ καταρτίζει έναν κατάλογο με τις προτεραιότητες της ΕΚΕ και τις υποβάλλει 

στο αρμόδιο Υπουργείο (Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, τώρα 

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας). Παρόλο που οι ΜΚΟ παρείχαν επανειλημμένα τα απαραίτητα 

υλικά για τη συνέχιση της διαδικασίας (τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2015), παραμένει σε αναμονή. 

 

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης από ομότιμους (2013), η Σλοβενία συνδέει το θέμα της ΕΚΕ με το 

θέμα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: 

 

"Αυτό προωθείται ως επιχειρηματικό μοντέλο για το μέλλον. Μια σειρά σεμιναρίων και μονοαπευθυντικών 

θυρίδων διοργανώνονται για την προώθηση της κατανόησης και υιοθέτησης αυτού του μοντέλου. Η έννοια 

πωλείται επίσης στους καταναλωτές ως μία μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς η δυσπιστία των επιχειρήσεων 

εντοπίζεται στον πληθυσμό. Η ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης συνεπάγεται επίσης καλή συνεργασία με το 

γεωργικό επιμελητήριο, με τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας που θα εκπροσωπεί από ολόκληρη τη χώρα. Το 

θάλαμο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους στην ύπαιθρο που επιθυμούν να ιδρύσουν αγροτικές 

επιχειρήσεις. Το Υπουργείο Εργασίας αναπτύσσει επίσης το μοντέλο μέσω του προγράμματος της 

επιχειρηματικότητας των νέων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκκολαπτηρίων για την υποστήριξη νέων 

επιχειρηματικών ιδεών. Οι νέοι θεωρούνται ως μια προφανής ομάδα στόχου για μια προσέγγιση ΕΚΕ και 

θεωρείται ότι έχουν καλή κατανόηση και εκτίμηση των υποκείμενων εννοιών. Ο συνδυασμός των δύο 

                                                                 
13 Peer Review Report: Peer Review on Corporate Social Responsibility – Paris (France), 22 October 2013 (ICF GHK) 
(available at http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11477&langId=en, last accessed: 31.5.2017) 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11477&langId=en
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προσεγγίσεων παρουσιάζεται ως μια κατάσταση win-win. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη 

φιλικών προς την οικογένεια επιχειρήσεων και στην επίτευξη αλλαγής στον πολιτισμό σε εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις. Το Υπουργείο προσπάθησε να εμπλέξει στενά τους κοινωνικούς εταίρους σε αυτά τα μέτρα. 

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών ασχολείται με τη ρύθμιση σχετικά με τις πράσινες προμήθειες, η οποία δεν 

έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το υπουργείο γεωργίας και περιβάλλοντος εργάζεται επίσης για μέτρα προμήθειας και 

υπεύθυνων μέτρων διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού. Σημαντική έμφαση δίδεται στις προσεγγίσεις από 

κάτω προς τα πάνω. Η χρήση της νομοθεσίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα συνέβαλε επίσης στην 

προώθηση αυτής της ατζέντας.”14 

 

Ωστόσο, οι ΜΚΟ και ο ιδιωτικός τομέας κατανοούν ότι η ΕΚΕ σημαίνει και χρειάζεται κάτι περισσότερο από την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση των αναφορών της ΕΚΕ σε ορισμένα 

κυβερνητικά έγγραφα 15: 

 

❖ Η στρατηγική ανάπτυξης της Σλοβενίας που εγκρίθηκε το 2005 περιλαμβάνει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, 

δεν αναφέρει την (εταιρική) κοινωνική ευθύνη. Η στρατηγική καθόρισε ως την πέμπτη αναπτυξιακή 

προτεραιότητά της μια ολοκληρωμένη μέτρηση για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στους ακόλουθους 

τομείς: διατηρούμενη πληθυσμιακή ανάπτυξη, ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη, εξασφάλιση βέλτιστων 

συνθηκών υγείας, βελτιωμένη χωροταξική διαχείριση, ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στις 

ευρωπαϊκές πολιτικές και καταναλωτικά πρότυπα, της εθνικής ταυτότητας και του πολιτισμού. 

❖ Η σλοβενική αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 2014-2020 (ακόμη σχέδιο) περιλαμβάνει την κοινωνική 

ευθύνη στο κεφάλαιο "Τομείς προτεραιότητας και βραχυπρόθεσμα μέτρα". Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μια 

δέσμευση για την προώθηση: 

❖ υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος) και αναγνώριση 

των δυνατοτήτων ανάπτυξης που παρουσιάζονται από το περιβαλλοντικό κεφάλαιο · 

❖ εταιρική κοινωνική ευθύνη 

❖ Ανάπτυξη κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

❖ Επεξεργασία για ενεργό συμμετοχή της νεολαίας στην κοινωνική ανάπτυξη και τη διαγενεακή 

συνεργασία. 

 

Επιπλέον, στο κεφάλαιο «Ανταγωνιστική οικονομία», η κυβέρνηση δεσμεύεται να εφαρμόσει την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη και στο κεφάλαιο «Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής μέχρι το 2020» η 

κυβέρνηση σχεδιάζει να εξασφαλίσει υψηλό βαθμό ασφάλειας δικαίου, και την ευθύνη. Και πάλι, κατά το χρόνο 

προετοιμασίας αυτής της έκθεσης (Μάιος 2017), αυτό το στρατηγικό έγγραφο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ή 

εγκριθεί. 

❖ Το 2015 η κυβέρνηση ενέκρινε τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Σλοβενίας, η οποία περιλαμβάνει τη 

δέσμευση των χωρών για την ΕΚΕ σε μια μόνο πρόταση στο κεφάλαιο "Ανάπτυξη και ανάπτυξη των ΜΜΕ": 

"Ανάπτυξη κοινωνικά υπεύθυνης εσωτερικής επιχειρηματικότητας σε επιχειρήσεις σε επίπεδο διαχείρισης 

και άλλα επίπεδα εργαζομένων ". Δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε άλλες φράσεις σχετικά με την" 

κοινωνική ευθύνη "στο έγγραφο. 

❖ Στο Όραμα της Σλοβενίας το 2050, που δημοσιεύθηκε το 2016, η κυβέρνηση της Σλοβενίας για την ανάπτυξη 

και η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής τόνισαν την αυξημένη ποιότητα ζωής για όλους, η οποία μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσω της εμπιστοσύνης και της ανοιχτής και καινοτόμου κοινωνίας. Η ψυχική μετατόπιση 

προς την κοινωνική ευθύνη θα είναι δυνατή μόνο μέσω μιας διαδικασίας εκπαίδευσης, βασισμένης στην 

ενδυνάμωση των ατόμων και όχι μόνο της κοινωνίας. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές καθώς 

                                                                 
14Peer Review Report: Peer Review on Corporate Social Responsibility – Paris (France), 22 October 2013 (ICF GHK) 

(available at http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11477&langId=en, last accessed: 31.5.2017) 
15Hrast, A.: Model večdeležniškegadialogazavečdružbeneodgovornostipodjetijnanacionalniravni; magisterskodelo, UL 
FDV, Ljubljana 2016 (available at  http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_hrast-anita.pdf; last accessed: 
31.5.2017) 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11477&langId=en
http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_hrast-anita.pdf
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και κοινές αξίες, οι οποίες με τη σειρά τους θα ενισχύσουν την ταυτότητά μας (Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

2016). Κατά την προετοιμασία αυτού του εγγράφου συμμετείχαν περίπου 50 εμπειρογνώμονες από 

διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ΕΚΕ. 

 

Παρόλο που δεν αναφέρεται ξανά άμεσα η ΕΚΕ, η Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Σλοβενίας (S4) (σύμφωνα με 

τη σήμανση Πράσινη Σλοβενία της Vision 2050) περιλαμβάνει ορισμένα θέματα ΕΚΕ: από την προστασία του 

περιβάλλοντος και το υγιές περιβάλλον διαβίωσης, διαχείριση των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας 

μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και συνεργασίας μεταξύ των γενεών. 

 

Εκτός από τα προαναφερθέντα έγγραφα, η κοινωνική ευθύνη ως υποχρεωτικό χαρακτηριστικό της Σλοβενίας 

αναφέρεται στην Κοινωνική Σύμβαση για την περίοδο 2015-2016. "Μόνο η αναπτυξιακή, κοινωνικά υπεύθυνη και 

οικονομικά και κοινωνικά ευημερούσα Σλοβενία, με ένα ασφαλές συγκρίσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον, θα είναι 

πράγματι σε θέση να προσφέρει την ευημερία του πληθυσμού και το επίπεδο ποιότητας του κράτους πρόνοιας.”16  

Συνεχίζει να περιγράφει τους στόχους της Κοινωνικής Σύμβασης μεταξύ άλλων: «Η κοινωνική σύμβαση ορίζει 

βασικές δεσμεύσεις και οδηγίες των εργοδοτών, των συνδικάτων και της σλοβενικής κυβέρνησης για την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων κατά την περίοδο 2015-2016, με στόχο: 

- Νέα δυναμική ανάπτυξης βασισμένη στη γνώση, την εμπειρία και την καινοτομία για νέες θέσεις εργασίας 

υψηλής ποιότητας, μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνικά υπεύθυνων 

επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα.”17 

 

4.6 Τσεχική Δημοκρατία 

Το έγγραφο αρχίζει με τα λόγια του Υπουργού Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχικής Δημοκρατίας εκφράζοντας την 

ελπίδα ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα καταλάβει όλες τις οργανώσεις και θα τους οδηγήσει στην υπεύθυνη 

επιχείρηση, παρέχοντας υπηρεσίες και ακολουθώντας ήδη υπάρχοντα παραδείγματα καλής πρακτικής. Το σχέδιο 

δράσης επικεντρώνεται, πρώτον, στη σχέση ευθύνης, ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των οργανισμών. 

Τα επιμέρους στοιχεία του ΕΣΔ, έχουν ως εξής: 

1. Σημεία εκκίνησης στην Τσεχική Δημοκρατία 

2. Έως σήμερα άσκηση στην Τσεχική Δημοκρατία 

3. Βασικοί τομείς του εθνικού σχεδίου δράσης (προτεραιότητες και δραστηριότητες) 

 

Ακολούθως παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σημεία εκκίνησης στην Τσεχική Δημοκρατία και τις 

έως τώρα πρακτικές:  

Σημεία εκκίνησης στην Τσεχική Δημοκρατία 

Το περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου είναι ο ορισμός της ΕΚΕ, η περιγραφή των βασικών πυλώνων, 

συμπεριλαμβανομένων των συνιστωσών τους. Όπως και στην εισαγωγή του εγγράφου, η εθελοντική αποδοχή της 

ΕΚΕ με βάση την αυτορρύθμιση είναι εντονότερη. Επιπλέον, αναφέρονται τα οφέλη από την εφαρμογή της ΕΚΕ για 

τους οργανισμούς - βελτίωση από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου, εξοικονόμηση κόστους, πρόσβαση στο 

κεφάλαιο, σχέσεις με πελάτες, εργαζόμενους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (ειδικά για το κοινό) και, τέλος, την 

ανάπτυξη υπηρεσιών και την καινοτομία των προϊόντων.. 

Το κρατικό καθήκον συνίσταται στην υποστήριξη της ΕΚΕ δημιουργώντας τις αντίστοιχες συνθήκες για τη διάδοσή 

του, τη στήριξη της προώθησης και των κοινωνικά υπεύθυνων δραστηριοτήτων του. 

                                                                 
16 Social Contract 2015-2016: 
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2015/Socialni_sporazum/Socialni_sporazum_2015_-_2016.pdf 
(last accessed: 31.5.2017) 
17 Social Contract 2015-2016: 
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2015/Socialni_sporazum/Socialni_sporazum_2015_-_2016.pdf 
(last accessed: 31.5.2017) 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2015/Socialni_sporazum/Socialni_sporazum_2015_-_2016.pdf
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2015/Socialni_sporazum/Socialni_sporazum_2015_-_2016.pdf
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Μεταξύ των οργανισμών, υπάρχουν επιχειρηματικά θέματα, αλλά και μη κρατικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

θέματα κοινωνικών επιχειρήσεων, φορείς και φορείς κρατικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο ΕΣΔ 

εμπλέκονται οι έννοιες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και οι συστάσεις της προς τα κράτη μέλη που 

αναφέρονται στην Ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2011-14 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το Υπουργείο 

Βιομηχανίας και Εμπορίου (MPO) εξουσιοδοτήθηκε για την περιοχή ΕΚΕ και με την επεξεργασία του ΕΣΚ στην Τσεχική 

Δημοκρατία. 

Έως σήμερα πρακτικές στην Τσεχική Δημοκρατία 

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τον κατάλογο των εργαλείων που σχετίζονται με ορισμένους τομείς της ΕΚΕ όπως το έτος 
2015. 

▪ Πρόγραμμα Εθνικής Πολιτικής Ποιότητας, Συμβούλιο Ποιότητας, Εθνικό Βραβείο CR για την ΕΚΕ 

Το Συμβούλιο Ποιότητας της CR εξουσιοδοτείται από την εφαρμογή του προγράμματος. Το MPO 

εξουσιοδοτείται από τη διοίκηση της δραστηριότητας του Συμβουλίου Ποιότητας. Η στρατηγική στον τομέα 

της ΕΚΕ αποτελεί μέρος της στρατηγικής πρόθεσης του Συμβουλίου από το 2006. Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο 

Ποιότητας δηλώνει το Εθνικό Βραβείο της CR για την ΕΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη, πρώτον, τη συστηματική 

προσέγγιση και τις συνέπειες συνέργειας. 

▪ Προώθηση της ΕΚΕ 

Το τμήμα Εταιρική Υπευθυνότητα των οργανώσεων του Συμβουλίου Ποιότητας της CR επιτρέπεται με την 

προώθηση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων. 

▪ Έρευνα της κοινής γνώμης (δημοσκόπηση) στην περιοχή της ΕΚΕ 

Η CSR RESEARCH 2014 (IPSOS, 11/2014) έχει δείξει ότι οι άνθρωποι αναμένουν από τους ηγέτες της αγοράς 

στην περιοχή της ΕΚΕ ειδικότερα δραστηριότητες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, αληθινή 

επικοινωνία προς τους πελάτες και διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων. Το θέμα της ΕΚΕ 

παραμένει σημαντικό κατά την αγορά για το 71% του κοινού, στην απασχόληση για το 85% των οικονομικά 

ενεργών ατόμων. 2/3 των κατοίκων της Τσεχικής Δημοκρατίας έχουν δείξει την προθυμία να πληρώσουν 

περισσότερα για ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν. 

▪ Άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις στον τομέα της ΕΚΕ 

▪ Ένωση Εταιρικής Υπευθυνότητας (A-CSR), 

▪ Φόρουμ επιχειρηματικών ηγετών (BLF), 

▪ Επιχειρήσεις για την Κοινωνία (BPS), 

▪ Τσεχικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (CBCSD) και 

▪ Εθνικό Δίκτυο Παγκόσμιου Συμφώνου Τσεχικής Δημοκρατίας (GCNCR). 
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5 Νομοθεσία για την ΕΚΕ 
5.1 Κύπρος 

Με την έγκριση της οδηγίας 2014/95 / ΕΕ, η ΕΕ προωθεί ως ελάχιστη νομική απαίτηση ορισμένες μεγάλες 

επιχειρήσεις και ομάδες να υποβάλλουν μη χρηματοοικονομική αναφορά, αποκαλύπτοντας κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ο βασικός στόχος είναι ο εξορθολογισμός της ΕΚΕ στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, ώστε να υπάρξει στροφή προς μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, συνδυάζοντας τη 

μακροπρόθεσμη κερδοφορία με την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Μεγάλες εταιρείες και όμιλοι εταιρειών με περισσότερους από 500 υπαλλήλους, οι οποίοι ορίζονται ως 

οντότητες δημοσίου συμφέροντος βάσει του εθνικού νόμου (Ο νόμος περί ελεγκτών του 2017) εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω οδηγίας, δεδομένου ότι αυτό μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία. Ο ορισμός 

φορέων δημοσίου συμφέροντος περιλαμβάνει εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε 

οργανωμένη αγορά (οποιουδήποτε κράτους μέλους), πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ασφάλισης και 

αντασφάλισης και άλλες οντότητες που ορίζονται ως τέτοιες με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

Μια πρόταση νόμου για συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/95 / ΕΕ έχει συνταχθεί από το Γραφείο του 

Καταχωρητή Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, ως τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, η οποία 

ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 19/05/2017 . Η νέα νομοθεσία τίθεται σε άμεση ισχύ, συνεπώς 

η προετοιμασία της πρώτης μη χρηματοοικονομικής έκθεσης αναμένεται από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες και 

ιδρύματα το 2018 βάσει στοιχείων / μη οικονομικών πληροφοριών για το έτος 2017 

 

Στις 2 Ιουνίου 2017 τέθηκε σε ισχύ ο περί Εταιρειών Νόμος (Τροποποίηση) (αριθ. 3) του 2017, σκοπός του οποίου 

είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95 / ΕΕ όσον αφορά τη 

γνωστοποίηση πληροφοριών μη χρηματοοικονομικής φύσης και ποικιλομορφίας ορισμένων μεγάλων 

επιχειρήσεων και ομάδων. 

 

Το NFS / CNFS απαιτείται να συντάσσεται από οντότητες δημοσίου συμφέροντος που είναι: 

▪ Εταιρείες που ορίζονται ως μεγάλες επιχειρήσεις βάσει των κριτηρίων της νομοθεσίας και των οποίων ο 

μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 500, ή151Α (1). 

▪ Μητρικές εταιρείες ενός ομίλου που ορίζεται ως μεγάλος όμιλος με βάση τα κριτήρια της νομοθεσίας και 

των οποίων ο μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, σε ενοποιημένη 

βάση, υπερβαίνει τα 500. 

 

Το NFS / CNFS περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατανόηση της εξέλιξης, της απόδοσης, της θέσης και των 

επιπτώσεων της δραστηριότητας της εταιρείας / ομάδας, που αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα: 

▪ περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργατικά ζητήματα, 

▪ σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

▪ καταπολέμηση της διαφθοράς, και 

▪ θέματα δωροδοκίας 

 

Η νομοθεσία απαιτεί από τον νόμιμο ελεγκτή να ελέγχει κατά πόσον έχει παρασχεθεί το NFS / CNFS και εάν το 

NFS / CNFS έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. 

 

Για την ενημέρωση των εταιρειών σχετικά με τη νέα νομοθεσία, η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης, διοργάνωσε μια διάσκεψη για την ΕΚΕ με θέμα "Αναφορά της Εταιρικής 
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Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας" της 12ης Ιουνίου 2017 στο πλαίσιο της προώθησης της ΕΚΕ και της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τις διατάξεις του νέου νόμος. 

 

Εν τω μεταξύ, όπως αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάρτισε και ενέκρινε στις 26 Ιουνίου 2017 έναν Οδηγό 

με μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται για την 

υποβολή εκθέσεων για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 2014/95 / ΕΕ. Για την 

προετοιμασία αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση από τις 

υπηρεσίες της ΕΚ την άνοιξη του 2016. 

5.2 Ελλάδα 

Το ισχύον νομικό πλαίσιο για την ΕΚΕ περιλαμβάνει νόμους και οδηγίες που διευκολύνουν την ελληνική 

κυβέρνηση να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τον επιχειρηματικό κόσμο εν γένει να εφαρμόζουν δραστηριότητες 

ΕΚΕ παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές, εκστρατείες και βασικά εργαλεία. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια άλλων 

φορέων και στόχων της ΕΚΕ και μέσω αυτών των εταιρικών σχέσεων προωθούνται επιτυχημένες πρακτικές ΕΚΕ. 

Οι πρακτικές αυτές ενσωματώνονται σε μια σειρά πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που προωθεί η ελληνική 

κυβέρνηση, όπως η προώθηση της αριστείας των επιχειρήσεων στις περιβαλλοντικές ανησυχίες και την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, της τεχνολογίας και της έρευνας μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» την περίοδο 2014-2020. 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, προκειμένου να συμπληρώσει το αδύναμο νομικό της πλαίσιο. 

Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Ελληνικό Δίκτυο της ΕΚΕ υπέγραψαν το 2011 

Μνημόνιο Εταιρικής Σχέσης με στόχο την προώθηση θεμάτων ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας, 

καθορίζοντας τις ευθύνες και των δύο μερών. Η ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας περιλαμβάνει την 

προώθηση πολιτικών που θα αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών που απασχολούνται σε όλα τα επίπεδα 

ιεραρχίας και σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της έρευνας και της καινοτομίας. 

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την ΕΚΕ για το 2014, παρουσιάζονται η σχετική εθνική νομοθεσία, οι 

οποίες είναι προσαρμογές ή επικυρώσεις της διεθνούς νομοθεσίας, χρονολογικά από το 1952 και περιλαμβάνουν 

νόμους και οδηγίες όπως η Διεθνής Σύμβαση για την Αναγκαστική ή Υποχρεωτική Εργασία, οι Κατευθυντήριες 

Γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις , Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Χάρτης Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύμβαση για την Απαγόρευση και Άμεση Δράση για την Εξάλειψη των 

Χειρότερων Μορφών Παιδικής Εργασίας, Τριμερής Διακήρυξη Αρχών για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις για την 

Κοινωνική Πολιτική, ISO 26000 - Καθοδήγηση Πρότυπο για την κοινωνική ευθύνη, κατευθυντήριες αρχές των 

Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, μια ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ 2011-14 για την εταιρική σχέση  ευθύνης». 

Οι εθνικοί νόμοι που σχετίζονται με την ΕΚΕ έχουν ως εξής: 

❖ Ο Ν. 2716/1999 για τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης με στόχο την κοινωνική 

και οικονομική ένταξη και την επαγγελματική ένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

που συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην οικονομική αυτάρκεια. 

❖ Η Οδηγία 2000/43 / ΕΚ και 2000/78 / ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 
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❖ Το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 για την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση 

περιβαλλοντικών ζημιών (εφαρμόζει την Οδηγία 2004/35 / ΕΚ) και αναγνωρίζει την περιβαλλοντική 

ευθύνη μέσω της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει". 

❖ L.3850 / 2010 που αποτελεί κώδικα νόμων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο 

εργασίας. 

❖ L.3855 / 2010 σχετικά με τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις που περιγράφουν τις βασικές διοικητικές 

ενέργειες για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής και έναν οδικό χάρτη για πράσινες δημόσιες επαφές. 

❖ L.3896 / 2010 σχετικά με την ισότητα ευκαιριών και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στον χώρο 

εργασίας και την απασχόληση στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. 

❖ L.4019 / 2011 για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα που αφορούν την 

ίδρυση επιχειρήσεων που προάγουν την κοινωνική και οικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων 

κοινωνικών ομάδων, τη μείωση της φτώχειας και τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σύμφωνα 

με τον Νασιούλα (2012) ο νόμος 4019/2011 είναι ο πρώτος νόμος που εισάγει την έννοια της Κοινωνικής 

Οικονομίας στην Ελλάδα και όπως δηλώνει: Ο νόμος 4019 δεν επεξεργάζεται την έννοια της Κοινωνικής 

Οικονομίας. Η χρησιμοποίηση του όρου αποδεικνύεται περιττή και τελικά παραπλανητική, δεδομένου 

ότι το βασικό θέμα αυτής της νομοθετικής δράσης είναι η εισαγωγή των SCE (Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση). Δεύτερη σημαντική έλλειψη του Νόμου είναι ότι προβλέπει τη δημιουργία ενός Γενικού 

Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο τελικά διαπιστώνεται ότι δεν περιλαμβάνει άλλες από τις 

ευρέως αποδεκτές θεσμικές μορφές οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας (Nasioulas, 2010, 2011a, b, 

2012) ( Νασιούλας, 2012 σελ.166) ". 

❖ Ν.4093 / 2012 ορίζει τον ελάχιστο μισθό και τίθεται σε ισχύ ως πιλοτικό έργο σχετικά με το εγγυημένο 

ελάχιστο εισόδημα. Το Προεδρικό Διάταγμα 135/2014 αφορά την περιβαλλοντική άδεια για έργα και 

δραστηριότητες. Αυτό το προεδρικό διάταγμα επικεντρώνεται στην προώθηση εθελοντικών 

περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών ΕΚΕ από ιδιωτικές και δημόσιες αρχές και αξιολογεί αυτές τις 

πρωτοβουλίες με βάση τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

❖ Ο Ν. 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλεγγυητική Οικονομία, η οποία βελτιώνει ουσιαστικά τις 

αδυναμίες του προηγούμενου Νόμου, εισάγει την έννοια του Συνεργατικού Συνεργάτη, εισάγει 

περισσότερες διευκολύνσεις και καθορίζει μέτρα διαφάνειας στη λειτουργία των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 

❖ Ν.3487 / 2006 για τη μεταφορά της οδηγίας 2003/51 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660 / ΕΟΚ, 83/349 / ΕΟΚ, 

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

εταιρειών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

❖ Ν.4308 / 2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σχετικούς κανονισμούς και άλλες διατάξεις. 

❖ 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 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Ιουνίου 2013, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις 

συναφείς εκθέσεις ορισμένων τύπων επιχειρήσεων, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43 / ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660 / ΕΟΚ και 83/349 

/ ΕΟΚ του Συμβουλίου .189 της 29ης Ιουνίου 2013) και τις διατάξεις της οδηγίας 2014/95 / ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L.330 / 1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) σχετικά με την 

τροποποίηση της οδηγίας 2013/34 / ΕΕ όσον αφορά τη γνωστοποίηση μη -πληροφορίες χρηματοδότησης 

και ποικιλομορφίας από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομάδες και άλλες αρμοδιότητες του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
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❖ Η εγκύκλιος 62784 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας των Καταναλωτών του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία αποσαφηνίζει θέματα που καλύπτονται από τους 

νόμους 4403/2016 & 4308/2014. Ειδικότερα, η εγκύκλιος αφορά την εμπορική γνωστοποίηση των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν στις 7 Ιουλίου 2016 των σχετικών εκθέσεων (έλεγχος, 

διαχείριση, μη χρηματοοικονομική κατάσταση, πληρωμές προς κυβερνήσεις) και δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 

4308/1414. Χρόνος και μέθοδος σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης και της συνέλευσης 

εταίρων. 

❖ Ν.4412 / 2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, τις συμβάσεις και τις υπηρεσίες, ενσωματώνοντας τις οδηγίες 

2014/24 / ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και 2014/25 / ΕΕ σχετικά με την προμήθεια φορέων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδάτων, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών. 

 

Επιπλέον, μια σειρά εθνικών πολιτικών, σχεδίων δράσης και προγραμμάτων υπό την αιγίδα του ΕΣΠΑ 

εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με την ΕΚΕ. Αυτές οι πολιτικές, δράσεις και σχέδια περιλαμβάνουν πολιτικές 

διαχείρισης των αποβλήτων, ενσωμάτωση των Ρομά στην κοινωνία, σχέδια δράσης για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, πράσινο επιχειρηματικό πράσινο τουρισμό, καινοτόμο επιχειρηματικό πνεύμα και παροχή 

προγραμμάτων κατάρτισης για την έξοδο από την οικονομική κρίση μέσω της προώθησης της κοινωνικής 

οικονομίας. 

Εκτός από τις πολιτικές προσπάθειες για την προώθηση της ΕΚΕ, υπάρχουν φορείς που υποστηρίζουν τις κρατικές 

πρωτοβουλίες. Οι σημαντικότερες είναι το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, το Ελληνικό Παγκόσμιο Σύμφωνο, η ΣΕΒ, 

η Ελληνική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας. 

 

5.3 Ισπανία 

Νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο. 

Οι νομοθετικές εξελίξεις που αντιμετωπίζουν ρητά την κοινωνική ευθύνη των εταιρειών, καθώς και η ισπανική 

στρατηγική ΕΚΕ 2014-2020, οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουμένως, περιλαμβάνουν: 

 

▪ Νόμος 51/2003, της 2ας Δεκεμβρίου, σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες, τη μη διάκριση και την καθολική 

πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την εξασφάλιση και αναγνώριση του δικαιώματος 

των ατόμων με αναπηρίες να έχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής, οικονομικής, και 

την κοινωνική ζωή. 

▪ Οργανικός νόμος 3/2007 για την αποτελεσματική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 18 η οποία 

περιλαμβάνει εθελοντικές δράσεις κοινωνικής ευθύνης για τις επιχειρήσεις σχετικά με την ισότητα, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της ισορροπημένης παρουσίας ανδρών και γυναικών στα 

διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, χρησιμοποιώντας το επικρατούμενο κριτήριο ταλέντων και 

επαγγελματικών επιδόσεων. 

▪ ο βασιλικό διάταγμα 221/2008 με το οποίο δημιουργείται και ρυθμίζεται το κρατικό συμβούλιο για 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 19 (τροποποιήθηκε με το βασιλικό διάταγμα 1469/2008). 

 

Το Κρατικό Συμβούλιο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CERSE) είναι συμβουλευτικό και συμβουλευτικό 

όργανο που υπάγεται στο αρμόδιο Υπουργείο σε δημόσιες πολιτικές ενθάρρυνσης και προώθησης της κοινωνικής 
                                                                 
18 Organic 3/2007 of 22 March for the effective equality between women and men https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A- 2007-6115 
 
19 Royal Decree 221/2008, of 15 February, by which the State Council on Corporate Social Responsibility is created and regulated 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A 2008-3868 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A
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ευθύνης των επιχειρήσεων της κυβέρνησης της Ισπανίας (επί του παρόντος του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Ανταποκρίνεται στο στόχο της ομαδοποίησης εκπροσώπων διαφόρων φορέων που 

συνδέονται με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων στο ίδιο σώμα. 

Το κρατικό συμβούλιο για την ΕΚΕ γεννήθηκε με στόχο την προώθηση πρωτοβουλιών για την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη, εκτός από την πρόταση μέτρων που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη μοναδικότητα των ΜΜΕ στην 

κυβέρνηση. 

Μεταξύ των στόχων της είναι επίσης η αναζήτηση της μεγαλύτερης ομοιογένειας στις αναφορές κοινωνικής 

ευθύνης και βιωσιμότητας που δημοσιοποιούν οικειοθελώς εταιρείες και οργανώσεις. 

 

▪ Νόμος 2/2011 για την βιώσιμη οικονομία 20, που εισήγαγε κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία 

ευνοϊκότερων συνθηκών για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και περιλαμβάνει ορισμένες αναφορές για 

ώθηση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αφενός, το άρθρο 27 σχετικά με τις αρχές της καλής εταιρικής 

διακυβέρνησης και της ορθής διαχείρισης του κινδύνου σε σχέση με την αμοιβή της ομάδας διαχείρισης. 

Άρθρο 35 σχετικά με τη βιωσιμότητα στη διαχείριση των δημόσιων επιχειρήσεων · και, τέλος, το άρθρο 

39 για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στην 

ευθύνη των ρυθμιστικών φορέων και άλλα θέματα που περιλαμβάνουν δράσεις κοινωνικής ευθύνης και 

κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις: καταναλωτές, σχέδια βιώσιμης κινητικότητας κλπ. Η τριάντα τελική 

διάταξη του νόμου για την αειφόρο οικονομία θεσπίζει επίσης με κανονισμούς όρους για τη διάδοση 

πληροφοριών σχετικά με τη χρήση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διαχειριστικών κριτηρίων στην 

επενδυτική πολιτική των συνταξιοδοτικών ταμείων. 

▪ Νόμος 27/2011, της 1ης Αυγούστου, σχετικά με την ενημέρωση, την προσαρμογή και τον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 21 σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Ελέγχου 

του Ταμείου Συντάξεων θα συντάξει μια συνοπτική περιγραφή των αρχών της επενδυτικής της πολιτικής, 

συμπεριλαμβάνοντας ρητώς στην δήλωση αν υπάρχουν πρόσθετοι οικονομικοί κίνδυνοι (ηθικός, 

κοινωνικός, περιβαλλοντικός και χρηστής διακυβέρνησης) που επηρεάζουν τα διάφορα περιουσιακά 

στοιχεία που καθιστούν το ταμείο συντάξεων λαμβάνεται υπόψη. 

▪ Νόμος 11/2013, σχετικά με τα μέτρα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την τόνωση της 

ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας 22 η οποία περιλαμβάνει τα κύρια μέτρα που 

συνθέτουν τη στρατηγική για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση των νέων 2013-2016. Η 

στρατηγική αυτή περιλαμβάνει 100 μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά 

εργασίας. Η στρατηγική συνδέεται με τη χορήγηση σφραγίδας - «στρατηγική για την επιχειρηματικότητα 

και την απασχόληση των νέων που υιοθετήθηκε για την περίοδο 2013-2016» - η οποία αναγνωρίζει ως 

«υπεύθυνες οντότητες απασχόλησης των νέων» όλες αυτές τις δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις που 

τηρούν και αναπτύσσουν ειδικές δράσεις που συμβάλλουν στους στόχους της. 

▪ Νόμος 19/2013, της 9ης Δεκεμβρίου, διαφάνεια, πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες και χρηστή 

διακυβέρνηση 23, έχει ως στόχο την επέκταση και ενίσχυση της διαφάνειας της δημόσιας 

δραστηριότητας, τη ρύθμιση και τη διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά 

με τη δραστηριότητα και την καθιέρωση των υποχρεώσεων της καλής κυβέρνησης που πρέπει να 

πληρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. 

                                                                 
20 Law 2/2011, of 4 March, on Sustainable Economy 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4117  
21 Act 27/2011 of 1 August, on updating, adaptation and modernisation of the Social Security system 
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011- 13242.pdf 
22 Law 11/2013, of 26 July, on measures to foster entrepreneurship and stimulate growth and job creation. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8187 measures 
23 15Law 19 / 2013, of 9 December, transparency, access to public information and good governance 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4117
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8187
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
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▪ Νόμος 27/2013 για τον εξορθολογισμό και τη βιωσιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία 

συμβάλλει στην παροχή νέας ώθησης στους στόχους και τις εντολές του νόμου του 2003 για τις ίσες 

ευκαιρίες, τη μη διάκριση και την καθολική πρόσβαση και ειδικότερα στην εξάλειψη των φραγμών και 

εμπόδια που ενδέχεται να περιορίσουν την πλήρη ένταξη, συμμετοχή, πρόσβαση στην πληροφόρηση και 

ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες. 

Νομοθεσία στην Extremadura 

Στην Extremadura, καθώς και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία και στη στρατηγική ΕΚΕ Extremadura 2015-

2017, βρίσκουμε τους ακόλουθους κανονισμούς που ασχολούνται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: 

▪ Νόμος 15/2010, της 9ης Δεκεμβρίου, σχετικά με την ΕΚΕ της Extremadura 24.  

Είναι ο πρώτος νόμος στην Ισπανία που ασχολείται ειδικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ο νόμος 

στοχεύει στην προώθηση της ΕΚΕ στην αυτόνομη κοινότητα της Extremadura και για το σκοπό αυτό 

αρχίζει με τον ορισμό της ΕΚΕ και καθορίζει τα καθοριστικά στοιχεία της σε διάφορες πτυχές της 

εταιρείας: ηθική και αξίες. ανθρώπινο δυναμικό; περιβάλλον; τις κοινωνικές σχέσεις της εταιρείας και 

την επικοινωνία. 

Ο νόμος αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν τα προσόντα της «κοινωνικά 

υπεύθυνης εταιρείας» και τις απαιτήσεις για αυτές τις πληροφορίες (ετήσια έκθεση ΕΚΕ) και επαλήθευση και στη 

συνέχεια καθορίζει τα οφέλη για την εταιρεία που κατέχει αυτή την αξιολόγηση: επιδοτήσεις, κυρίως στις 

δημόσιες συμβάσεις. Ο νόμος προβλέπει μέτρα προώθησης της ΕΚΕ στις ΜΜΕ και ορίζει ετήσιο βραβείο για 

κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες στην Extremadura. 

Επιπλέον, καθιερώνει τη δημιουργία ενός Περιφερειακού Συμβουλίου για την προώθηση της ΕΚΕ και θεσπίζει ένα 

ευρύ κεφάλαιο για την εφαρμογή της ΕΚΕ στην κυβέρνηση Extremadura, αναγκάζοντας την Junta de Extremadura 

να υποβάλλει ετησίως στη Συνέλευση τη δική της έκθεση κοινωνικής ευθύνης. Το 2017 θα υποβληθεί η έκτη 

έκθεση μας. 

▪ Το διάταγμα 110/2013, με το οποίο το Περιφερειακό Συμβούλιο για την προώθηση της κοινωνικής 

ευθύνης της Extremadura και το Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τη διαδικασία για την 

πιστοποίηση και καταχώρηση των κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Extremadura25 ρυθμίζεται 

(στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το διάταγμα 68/201426), με την οποία αναπτύχθηκε ο Νόμος 15/2010. 

▪ Διάταγμα 85/2015, της 5ης Μαΐου, για τη ρύθμιση των επιδοτήσεων για την προώθηση της κοινωνικής 

ευθύνης στην Extremadura 27 

▪ Νόμος 4/2013, της 21ης Μαΐου, σχετικά με την ανοικτή κυβέρνηση της Extremadura, με στόχο την 

εφαρμογή μιας νέας σχέσης μεταξύ της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες με βάση 

τη διαφάνεια και τη δημιουργία μιας ανοικτής κυβέρνησης. 

Ο νόμος αυτός ορίζει τις δημόσιες πληροφορίες ως ελεύθερη πρόσβαση σε οποιονδήποτε πολίτη, επειδή έχει 

παραχθεί ή αποκτηθεί από τον ίδιο τον δημόσιο τομέα κατά την άσκηση της δραστηριότητας, της λειτουργίας και 

της οργάνωσής του, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αρχείων που έχουν ολοκληρωθεί. 

                                                                 
24 16Law 15/2010 on corporate social responsibility in Extremadura http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2390o/10010017.pdf 

 
25 Decree 110/2013, whereby the Regional Council for the promotion of the social responsibility of Extremadura, and the Office of Corporate 
Social Responsibility, the procedure for the qualification and registration of socially responsible companies in Extremadura 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2013/1300o/13040127.pdf  
26 Decree 68/2014, of 5 May, amending Decree 110/2013 http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/890o/14040083.pdf  
27 DECREE 85/2015, of 5 May, approving the regulatory basis of grants for the promotion of Corporate Social Responsibility in enterprises of 
the autonomous community of Extremadura http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/880o/15040096.pdf  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2390o/10010017.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2013/1300o/13040127.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/890o/14040083.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/880o/15040096.pdf
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Αυτή η νομική διάταξη ορίζει το δικαίωμα πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες ως υποχρέωση της δημόσιας 

διοίκησης να παρέχει και να διαδίδει συνεχείς, ειλικρινείς, αντικειμενικές και προσιτές πληροφορίες, ώστε να 

διασφαλίζεται η διαφάνεια της πολιτικής δραστηριότητας της δημόσιας διοίκησης και, ως εκ τούτου, να 

προωθείται η συμμετοχή των πολιτών. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ EXTREMADURA. 

Με την έγκριση του νόμου 15/2010 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, υλοποιήθηκαν μια σειρά δράσεων για την 

προώθηση και την προώθηση της ΕΚΕ στην Extremadura: 

❖ Εφαρμογή του Παρατηρητηρίου ΕΚΕ της Extremadura, 

❖ http://rsextremadura.juntaex.es 

❖ Δημιουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου για την προώθηση της Κοινωνικής Ευθύνης στην Extremadura, 

με κύριους στόχους: 

 

▪ Δημιουργία ενός φόρουμ συζήτησης για την ΕΚΕ μεταξύ των δημόσιων αρχών, των επιχειρήσεων, 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων οργανισμών και ιδρυμάτων με αναγνωρισμένη 

εκπροσώπηση στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, το οποίο χρησιμεύει ως πλαίσιο για την 

ανάπτυξη της ΕΚΕ των επιχειρήσεων. 

▪ Προώθηση πρωτοβουλιών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και των 

αυτοαπασχολούμενων. 

▪ Να προωθήσει τα πρότυπα ή τα χαρακτηριστικά των εκθέσεων κοινωνικής ευθύνης, καθώς και τα 

καταλληλότερα εργαλεία για την προετοιμασία και την παρακολούθησή τους. 

▪ Να αναλύσει την εξέλιξη της ΕΚΕ στην Extremadura. 

 

❖ Δημιουργία της Υπηρεσίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Περιφερειακής Κυβέρνησης της 

Εξτρεμαδούρας: Το Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι ένα βασικό εργαλείο από την άποψη της 

ΕΚΕ, καθώς είναι μια υπηρεσία που προσφέρει η Junta de Extremadura με σκοπό την ενημέρωση και 

παροχή συμβουλών στις επιχειρήσεις σχετικά με την υλοποίηση της ΕΚΕ , τη διάδοση των αξιών της 

κοινωνικής ευθύνης μεταξύ των πολιτών και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα κίνητρα, τις 

επιχορηγήσεις ή τις υφιστάμενες επιδοτήσεις  για την ΕΚΕ. 

Έχουν διεξαχθεί πολλές δράσεις για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της υιοθέτησης μιας κοινωνικά 

υπεύθυνης διοίκησης, είτε για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε για τις δημόσιες διοικήσεις. 

❖ Πιστοποίηση: "Κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες της Extremadura". Για να αποκτήσουν τα προσόντα μιας 

κοινωνικά υπεύθυνης εταιρίας στην αυτόνομη κοινότητα της Extremadura, οι εταιρείες πρέπει να έχουν 

εργασιακές εγκαταστάσεις στην περιοχή και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν δράσεις που σχετίζονται 

με τα πέντε καθοριστικά στοιχεία της ΕΚΕ που θεσπίστηκαν με το νόμο 15/2010 και να συμπληρώσουν την 

αξιολόγηση CSR της ORSE ερωτηματολόγιο που θα επιτρέψει στην εταιρεία να συντάξει την αντίστοιχη 

έκθεση κοινωνικής ευθύνης. 

❖ Ανάπτυξη των εργαλείων του ORSE  

        Το εργαλείο ORSE είναι ένα online και δωρεάν σύστημα αυτοαξιολόγησης της ΕΚΕ που ενσωματώνει τα 

σημαντικότερα πρότυπα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (FRC, αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των 

Ηνωμένων Εθνών, SA8000, AA1000 και Worldcob CSR, SGE21, IQNet SR10, GRI). Το ORSE επιτρέπει να 

γίνεται διάγνωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας του οργανισμού με βάση τις οικονομικές, κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές και ηθικές επιδόσεις, τη διαφάνεια και τους ανθρώπινους πόρους. Αυτό το εργαλείο 

http://rsextremadura.juntaex.es/
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παρέχει ερωτηματολόγια προσαρμοσμένα στο μέγεθος της εταιρείας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 3 τύποι 

ερωτηματολογίων: 

▪ Ερωτηματολόγιο για επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους, αποτελούμενο από 30 δείκτες. 

▪ Ερωτηματολόγιο για επιχειρήσεις με 10 έως 25 εργαζόμενους, αποτελούμενο από 60 δείκτες. 

▪ Ερωτηματολόγιο για επιχειρήσεις με περισσότερους από 25 εργαζομένους, αποτελούμενο από 120 

δείκτες. 

Το εργαλείο ORSE παρέχει πολλά πλεονεκτήματα: 

❖ Δωρεάν online σύστημα αυτοαξιολόγησης. 

❖ Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών που προσφέρουν διπλή σύγκριση, ανάλογα με τον 

τομέα και το σύνολο. 

❖ Αύξηση της αξίας του οργανισμού που επιτρέπει την αποτίμηση των άυλων στοιχείων, όπως η κοινωνική, 

περιβαλλοντική, οικονομική και εργασιακή απόδοση, προωθώντας την επικοινωνία των βέλτιστων 

πρακτικών. 

❖ Εργαλείο για την ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις της «Διαφάνειας» και των μη χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών. 

❖ Είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που επιτρέπει την προσθήκη νέων προτύπων. 

❖ Ανάπτυξη συμφωνιών για έγκριση με τα πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Οι συμφωνίες αυτές υπογράφονται με: 

▪ Ίδρυμα MasFamilia (πιστοποίηση FRC). 

▪  Forιtica (SGE21) 

▪  Διεθνής κοινωνική ευθύνη  (SA8000) 

▪ AENOR (IQNetSR10) 

▪ Παγκόσμια Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων  (Worldcob CSR). 

Ο στόχος είναι η ενίσχυση της ενότητας της αγοράς, ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη και η ετερογένεια 

στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, πέραν της παροχής της δυνατότητας στην εταιρεία να εφαρμόσει το εν λόγω 

πρότυπο ώστε η καλύτερη. 

❖ Περιφερειακό πλαίσιο για την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας και της κυκλικής οικονομίας στην 

Extremadura. 

Το πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής πράσινης και κυκλικής οικονομίας στην 

Extremadura που στοχεύει να καταστήσει την περιοχή μέχρι το 2030 μια αναφορά για αυτές τις οικονομίες αλλά 

παράλληλα να προσφέρει ευημερία, αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής στην ιθαγένεια της Extremadura . 

Ειδικοί στόχοι 

▪ Προσέγγιση και ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα 

(γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία ...) γύρω από την πράσινη οικονομία. 

▪ Προσέγγιση και προσανατολισμός των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και του κατασκευαστικού τομέα 

προς μια πράσινη οικονομία. 

▪ Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του τομέα των υπηρεσιών γύρω από την πράσινη οικονομία. 

▪ Εκπαίδευση μεγάλης κλίμακας του πληθυσμού σε δεξιότητες που σχετίζονται με την ηγεσία και τη 

διαχείριση, προκειμένου να ενισχυθεί και να οδηγήσει τη νέα οικονομία. 
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▪ Αλλαγή νοοτροπίας και ανάπτυξη νέων στάσεων για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων του 

μέλλοντος. 

▪ Ανάπτυξη μιας προσφοράς κατάρτισης για την ενσωμάτωση του πληθυσμού σε νέες θέσεις εργασίας και 

δραστηριότητες της πράσινης οικονομίας και της κυκλικής οικονομίας. 

▪ Ενίσχυση των πράσινων θέσεων εργασίας και επαγγελμάτων. 

▪ Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία και την 

κυκλική οικονομία. 

▪ Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας σχετικά με την πράσινη οικονομία, την κυκλική οικονομία και 

τις δραστηριότητές της. 

▪ Έξυπνη εξειδίκευση της Extremadura στην πράσινη οικονομία και την κυκλική οικονομία, ως σημείο 

συνάντησης όλων των τομέων και παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

▪ Σύνδεση της περιοχής με τις σημαντικότερες περιοχές της πράσινης οικονομίας και της κυκλικής 

οικονομίας. 

▪ Δημιουργία μιας νέας κουλτούρας εργασίας μεταξύ των φορέων της περιοχής, ακολουθώντας το 

μοντέλο της τετραπλής έλικας (ιθαγένεια, αρχές, παραγωγικός ιστός και τομέας της γνώσης). 

Το πλαίσιο αυτό για την οικοδόμηση της στρατηγικής για την κυκλική και την πράσινη οικονομία της Extremadura 

βασίζεται σε τέσσερα προγράμματα. 

1. Πρόγραμμα της μαζικής συμμετοχής των πολιτών, της κοινωνικής συναίνεσης και της πολιτικής συμφωνίας. 

Συμμετοχική προετοιμασία μιας στρατηγικής μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την κυκλική οικονομία και 

την πράσινη οικονομία. 

2. Πρόγραμμα κατάρτισης των πολιτών με πράσινη ηγεσία. Ενδυνάμωση των πολιτών στην πράσινη οικονομία. 

3. Έρευνα στον τομέα της πράσινης οικονομίας, της βιο οικονομίας και της κυκλικής οικονομίας στο πρόγραμμα 

Extremadura. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας από την Extremadura στην πράσινη οικονομία, τη 

βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία. 

4. Προσδιορισμός και επίδειξη του δυναμικού της πράσινης οικονομίας και της κυκλικής οικονομίας στο 

πρόγραμμα Extremadura. Η αρχή της μετάβασης προς μια πράσινη οικονομία στην Extremadura. 

Καθορίζει 54 μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε 18 γραμμές δράσης οι οποίες είναι: 

1. Ενισχύστε τις κοινωνικά υπεύθυνες προμήθειες 

2. Προώθηση της ΕΚΕ στη δημόσια διοίκηση 

3. Προώθηση της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα 

4. Προώθηση της ΕΚΕ στο πλαίσιο της αυτόνομης διοίκησης 

5. Προώθηση υπεύθυνης κατανάλωσης 

6. Προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων 

7. Προώθηση των ίσων ευκαιριών 

8. Προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία 

9. Συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής εθελοντικής εργασίας στον επιχειρηματικό τομέα 

10. Ένταξη της ΕΚΕ στη συνεργασία για την ανάπτυξη 

11. Συμβάλλει στη δημιουργία ποιοτικών εργασιακών σχέσεων 

12. Βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

13. Να αυξήσει την προβολή των οργανώσεων που εργάζονται για την κοινωνική ευθύνη 

14. Να θεσπίσει μέτρα θετικής διάκρισης για τις εταιρείες που ενσωματώνουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη 

15. Ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα 
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16. Βελτίωση της κατάρτισης των ατόμων στην ΕΚΕ 

17. Προώθηση της διάδοσης και της ενημέρωσης σχετικά με την κοινωνική ευθύνη 

18. Προώθηση της ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στην κοινωνική οικονομία. 

 

5.4 Νορβηγία 

Ο παρακάτω κατάλογος περιγράφει τη νορβηγική νομοθεσία που ρυθμίζει τις πτυχές που σχετίζονται με την ΕΚΕ. 

Οι πολιτισμικές αξίες και η μικρή ιεραρχία μεταξύ διαχειριστών και εργαζομένων έχουν οδηγήσει στην έγκαιρη 

ενσωμάτωση πολλών πτυχών της ΕΚΕ στην ημερήσια διάταξη της ΕΚΕ στη Νορβηγία. Πολλές από αυτές τις πτυχές, 

όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι συνθήκες εργασίας και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, 

εξακολουθούν να συζητούνται σε άλλες χώρες, αλλά έχουν συμπεριληφθεί στο νορβηγικό δίκαιο εδώ και 

δεκαετίες (Ditlev-Simonsen κ.ά. 2015). Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και η κουλτούρα της ΕΚΕ ενσωματώνεται σε 

δραστηριότητες της Νορβηγίας και η κυβέρνηση υποστηρίζει σθεναρά τις κοινωνικά υπεύθυνες αρχές, τα 

περισσότερα ρυθμιστικά μέσα της Νορβηγίας για την ΕΚΕ είναι εθελοντικά. 

Νομοθεσία και κώδικες (τροποποιημένο από το Aarhus, 2010): 

❖ Ο νόμος περί λογιστικής (1998) - Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, όλες οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες 

στη Νορβηγία πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση του διευθυντή τους πληροφορίες σχετικά με 

την βιωσιμότητα, όπως οι εκθέσεις για το περιβάλλον εργασίας, την ισότητα των φύλων και τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα. Από το 2013, οι μεγάλες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν εκθέσεις 

σχετικά με την ΕΚΕ 

❖  Νόμος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων (1991) - για την ενίσχυση του καθεστώτος των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο νορβηγικό δίκαιο. 

❖ http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=53741  

❖ Νόμος για την ισότητα των φύλων (1978) - Ο νόμος προωθεί την ισότητα των φύλων και στοχεύει στη 

βελτίωση της θέσης των γυναικών. Οι γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στην 

εκπαίδευση, την απασχόληση και την πολιτιστική και επαγγελματική εξέλιξη. 

https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-act-relating-to-gender-equality-the-/id454568/ 

❖ Νόμος για την καταπολέμηση της ρύπανσης (1981) - Προστασία από εξωτερική ρύπανση και μείωση της 

υπάρχουσας ρύπανσης, μείωση της ποσότητας αποβλήτων και βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων. 

https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/pollution-control-act/id171893/ 

❖ Ο νόμος για τον έλεγχο των προϊόντων (1976) - Προστασία των προϊόντων από το περιβάλλον ή την 

υγεία μέσω, π.χ., διαταραχών του οικοσυστήματος, ρύπανσης, αποβλήτων και θορύβου. 

https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/product-control-act/id172150/ 

❖ Νόμος περί εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (2004) - Περιορισμός των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο μέσω ενός συστήματος που συνεπάγεται την 

υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και ελεύθερα μεταβιβάσιμων 

δικαιωμάτων εκπομπής. https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/greenhouse-gas-emission-trading-

act/id172242/ 

❖ Ο νόμος για το εργασιακό περιβάλλον (2005) - Η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας, η ίση 

μεταχείριση των εργαζομένων και το περιβάλλον εργασίας "αποτελεί τη βάση για μια κατάσταση που 

προάγει την υγεία και τη νόμιμη εργασία" προστατεύεται από σωματικούς και ψυχικούς κινδύνους. Η 

ευημερία των εργαζομένων πρέπει πάντα να συμβαδίζει με το επίπεδο τεχνολογικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης της κοινωνίας. http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=92156 

❖  Ο Νορβηγικός Γενικός Πολιτικός Ποινικός Κώδικας (1902) - Διατάξεις περί διαφθοράς και εμπορίας 

επιρροής. http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-19020522-010-eng.pdf 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=53741%20
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❖ Νόμος περί εθνικής ασφάλισης (1997) - Προβλέπει κεντρικά εθνικά συστήματα ασφάλισης και 

πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων για παροχές που σχετίζονται με την ανεργία, την 

ασθένεια, τη ζωή και τις οικογενειακές καταστάσεις και τη συνταξιοδότηση. 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=el&p_isn=47496 

❖ Νόμος για την αγορά εργασίας (2004) - Να διευκολυνθεί η συνεχής επαγγελματική ζωή μέσω μιας 

εύρυθμης αγοράς εργασίας με υψηλό επίπεδο απασχόλησης και χαμηλής ανεργίας. Επιβάλλει στους 

εργοδότες καθήκοντα σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας που ο εργοδότης επιδιώκει να καλύψει και 

τους κανόνες που διέπουν τις μαζικές απολύσεις και τις απολύσεις. 

https://www.nav.no/en/Home/About+NAV/Relatert+informasjon/legislation 

❖  Ο νόμος περί κοινωνικής πρόνοιας (2009) - Διαχειρίζεται τις ευθύνες κάθε τοπικής αρχής σε σχέση με 

διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται στους κατοίκους του δήμου, όπως για 

παράδειγμα πρακτική βοήθεια για άτομα με ανάγκες βοήθειας, θέσεις σε ιδρύματα κ.ο.κ. 

https://www.nav.no/en/Home/About+NAV/Relatert+informasjon/legislation 

Από τις ανωτέρω νομοθετικές πράξεις, ο νορβηγικός νόμος για τη λογιστική σχετίζεται άμεσα με την οδηγία 

2014/95 / ΕΕ. Αυτός είναι ο νόμος ο οποίος απαιτεί από τις εταιρείες να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με θέματα 

ΕΚΕ στην ετήσια έκθεση του διευθυντή ή, εάν είναι αρκετά μεγάλα, ειδικά στις ετήσιες εκθέσεις ΕΚΕ. Πρέπει 

ωστόσο να σημειωθεί ότι, αν και απαιτείται, δεν επιβάλλεται σε όλες οι εταιρείες η παρακολούθηση των 

υποχρεώσεών τους υποβολής εκθέσεων. Εκτός από την αρνητική φήμη ή έλλειψη ενδιαφέροντος από τους 

επενδυτές, επί του παρόντος δεν υπάρχουν ρητές συνέπειες για την μη αναφορά. 

 

5.5 Σλοβενία 

Στις 21 Μαρτίου 2017, η Σλοβενία ενέκρινε το νόμο περί τροποποίησης των εταιρειών με τον οποίο εισάγει στην 

εθνική νομοθεσία την οδηγία 2014/95 / ΕΕ της ΕΕ σχετικά με την κοινοποίηση μη χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με την ποικιλία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους. 

Σύμφωνα με την οδηγία, οι εταιρείες θα πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με πολιτικές, 

αποτελέσματα και κινδύνους που σχετίζονται τουλάχιστον με: Περιβαλλοντικά ζητήματα, κοινωνικές πτυχές και 

πτυχές των εργαζομένων, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέματα αντιντάμπινγκ και δωροδοκίας, 

πολυμορφία στο διοικητικό τους συμβούλιο.28 

 

Η οδηγία 2014/95 / ΕΕ και η προγενέστερη της οδηγία 2013/34 / ΕΕ έχουν ήδη μεταφερθεί στη σλοβενική 

νομοθεσία - συγκεκριμένα με το νόμο περί εταιρειών (ZGD-1J). Καθώς η μεταφορά είναι κυριολεκτική και 

περιορίζεται σε μία Πράξη, το συζητούμε περισσότερο στο κεφάλαιο "Αναφορά και Αποκάλυψη της ΕΚΕ". 

 

Δεδομένου ότι η Σλοβενία δεν έχει ακόμη αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο έγγραφο πολιτικής για την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, η παρούσα ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προώθηση και εφαρμογή της ΕΚΕ στη 

Σλοβενία παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια της μελέτης σύμφωνα με αντίστοιχα θέματα (π.χ. πολιτική για τις 

πράσινες προμήθειες στο κεφάλαιο «Βιώσιμες προμήθειες», Πράξη στο κεφάλαιο για τις προσεγγίσεις της ΕΚΕ 

για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας κ.λπ.). 

 

Η πιο αξιόλογη πολιτική που αναφέρει ρητά τη μεγαλύτερη ανάγκη ενσωμάτωσης της ΕΚΕ προκειμένου να 

διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη με τις αρχές της βιωσιμότητας είναι η βιομηχανική 

πολιτική της Σλοβενίας (SIP, 2013). Το SIP είναι ένα διατομεακό στρατηγικό έγγραφο που αναγνωρίζει τη σημασία 

της βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη και περιέχει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή μέτρων 

                                                                 
28 Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council, available at http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=SL, last accessed: 31.5.2017  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=SL
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στήριξης της ανάπτυξης της βιομηχανίας και της οικονομίας. Αποτελεί επίσης σημαντικό βήμα για την 

προετοιμασία για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ 2014-2020. Το έγγραφο εξετάζει την ΕΚΕ σε ένα 

συγκεκριμένο κεφάλαιο ως «μια έννοια που επιτρέπει στις εταιρείες να συντονίζουν τα συμφέροντά τους με τα 

συμφέροντα των ενδιαφερομένων» και ένα βασικό εργαλείο. Επιπλέον, καθορίζει τρόπους με τους οποίους οι 

εταιρείες μπορούν να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη, αναφέροντας τα ακόλουθα μέτρα, βραβεία, πιστοποιητικά, 

πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές που είναι διαθέσιμες στις εταιρείες29: 

▪ συμπεριλαμβάνοντας συμπεριφορά σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στις αποστολές, 

στρατηγικές και δραστηριότητες τους, 

▪ Συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων που βασίζονται σε εθνικά και διεθνή μοντέλα και 

ανταγωνίζονται για αναγνώριση (π.χ. Horus), 

▪ μέσω της θέσπισης κατάλληλων κωδίκων συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών 

εργασίας, του περιβαλλοντικού προσανατολισμού, της διαφάνειας των πληροφοριών και των θεμάτων 

που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

▪ με κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις, όπου οι εταιρείες θεωρούν όχι μόνο οικονομικό όφελος, αλλά 

λαμβάνουν επίσης υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες (οι οποίες δεν βασίζονται σε βραχυπρόθεσμα και κερδοσκοπικά 

αποτελέσματα), 

▪ με μέτρα για την προώθηση της διά βίου μάθησης και την ανάπτυξη των εργαζομένων, τη βελτίωση της 

ροής της πληροφόρησης στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ των 

γενεών. βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας, οικογένειας και αναψυχής · παροχή ίσων ευκαιριών 

για προώθηση και πληρωμή για εργασία · ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ασφάλειας της 

απασχόλησης · να αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης ομάδων που είναι δύσκολο να εργαστούν · 

επικαιροποίηση προγραμμάτων κατάρτισης νέων και προγράμματα κατάρτισης των ηλικιωμένων · με 

μέτρα για τη βελτίωση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, 

▪ με μέτρα για την προώθηση της οργανωτικής και οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων, 

▪ με μέτρα για την προώθηση της περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης και της ορθολογικής χρήσης των 

φυσικών πόρων στις επιχειρήσεις, 

▪ μέσω κατάλληλων συνθηκών απασχόλησης και ευκαιριών απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες - νέους 

και ηλικιωμένους εργαζόμενους (περισσότεροι από αυτούς οφείλονται σε παρατεταμένο εργασιακό βίο), 

▪ με την εισαγωγή ενός πιστοποιητικού «Φιλική προς την οικογένεια εταιρεία» 

▪ εφαρμόζοντας το πρότυπο κοινωνικής ευθύνης ISO 26000, 

▪ με γνώση και συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

 

Στις κατευθυντήριες γραμμές SIP για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές 

των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα («κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών») για το 

σχηματισμό τομέων προτεραιότητας και μέτρων για την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης. Άλλες 

κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται επίσης στην MLFSA, MEDT ή / και στο MFA είναι: η παροχή στήριξης 

σε έργα που προωθούν το σχηματισμό και ανταλλαγή καλών πρακτικών στις επιχειρήσεις (έμφαση στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις και τον κοινωνικό αντίκτυπο) και την προώθηση της ΕΚΕ εξετάζοντας την κοινωνική 

ευθύνη στην κατανομή των πόρων δημόσιες προσφορές. 

                                                                 
29 Slovenian Industrial Policy, available at http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/SIP/SIP_-_vladni_dokument_EN.doc, 
last accessed: 31.5.2017 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/SIP/SIP_-_vladni_dokument_EN.doc
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5.6 Τσεχική Δημοκρατία  

Μια από τις βασικές αρχές της ΕΚΕ είναι η εθελοντική συμμετοχή. Η κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά είναι η 

διαδικασία που υπερβαίνει τα πρότυπα, δηλαδή η εκπλήρωση υποχρεώσεων που υπερβαίνουν το πεδίο 

εφαρμογής του νόμου. Αυτή η αρχή συζητήθηκε αρκετές φορές στο παρελθόν και συνεχώς, συζητούνται οι 

τρόποι και το πεδίο εφαρμογής των υποχρεωτικών μέτρων για την οργάνωση του τομέα κερδών και της δημόσιας 

διοίκησης. 

Μη χρηματοοικονομική αναφορά 

Ένα από τα πρώτα υποχρεωτικά μέτρα είναι το καθήκον των μεγάλων επιχειρήσεων να δηλώνουν τακτικά μη 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά τους. Ο δασμός αυτός αφορά τις δημόσιες 

εμπορικές εταιρείες με ετήσια παραγωγική ικανότητα άνω των 500 εργαζομένων, με το υπόλοιπο μεγαλύτερο 

από 20 εκατομμύρια ευρώ και καθαρό κέρδος άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, το μέτρο αυτό 

πρέπει να αφορά περίπου 30 οργανισμούς στην Τσεχική Δημοκρατία, όπως υποτίθεται. 

Εθνικό πλάνο για την ΕΚΕ 

Ένα από τα νομοθετικά εργαλεία είναι επίσης το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ. 

Πρότυπα και συστήματα διαχείρισης 

Για να εισαγάγετε, να διαχειριστείτε και να δηλώσετε τη στάση απέναντι στην κοινωνική ευθύνη, είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιήσετε ένα από τα γνωστά προγράμματα πιστοποίησης και τα πρότυπα. Στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον της CR, τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης είναι αρκετά διαδεδομένα: η διαχείριση ποιότητας 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, η περιβαλλοντική διαχείριση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και η 

διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στο πλαίσιο του OHSAS 18001, ανεξάρτητα ή ως ολοκληρωμένο σύνολο. 

Αυτά τα συστήματα διαχείρισης επικαλύπτονται σε μεμονωμένες περιοχές σε σημαντικό βαθμό με τις αρχές και 

τις διαδικασίες ΕΚΕ.
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6  Ευθυγράμμιση με παγκόσμιες πολιτικές για την ΕΚΕ 
6.1 Κύπρος  

Τις τελευταίες δεκαετίες, διεθνείς οργανισμοί έχουν αναπτύξει διάφορες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και άλλους 

οργανισμούς να σημειώσουν πρόοδο στην καθιέρωση αποτελεσματικών πρακτικών ΕΚΕ και να καθορίσουν κοινά 

αναγνωρισμένα πρότυπα. Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται σε έρευνες, συμμετοχές και εμπειρογνώμονες, 

καθώς και στοιχεία από βέλτιστες πρακτικές και διαβουλεύσεις με τις εθνικές κυβερνήσεις. Ως εκ τούτου, θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως «χρυσό πρότυπο» στην επιχειρηματική πρακτική όσον αφορά την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη. 

Η Κύπρος έχει θεσπίσει μέτρα ενημέρωσης, διάδοσης και ευαισθητοποίησης σε σχέση με τις κατευθυντήριες 

γραμμές του ΟΟΣΑ. Η διάδοση πληροφοριών συμπληρώνεται από πρωτοβουλίες κατάρτισης, εκστρατείες και 

άλλες εκδηλώσεις που βοηθούν στην ενσωμάτωση των μηνυμάτων και εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Επίσης, 

δράσεις όπως η έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στις αρχές ΕΚΕ και την παρακολούθηση της 

ανάπτυξης διεθνών κατευθυντήριων γραμμών και αρχών. 

 

Επιπλέον, η Κύπρος είναι μια χώρα που αναφέρεται στην UNGC στα πρότυπα και τα εργαλεία που αναπτύσσει 

και στις πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και ενθαρρύνοντας τις εταιρείες να υιοθετήσουν τις 

αρχές τους στις επιχειρηματικές πρακτικές τους. 

 

Επίσης, η Κύπρος έχει επιδείξει δέσμευση στα UNGP μέσω της διαμόρφωσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις 

Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο συμμορφώνεται με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Η 

υποστήριξη για το UNGP περιλάμβανε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης μέσω ενημερωτικών εκστρατειών και 

σχετικών εκπαιδεύσεων, καθώς και ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν αυτές τις αρχές. Σημειώνεται 

ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) έχει εκδώσει το κυπριακό πρότυπο CYS ISO 26000: 2014 - 

Καθοδήγηση για την Κοινωνική Ευθύνη. Μέσω αυτής της κατευθυντήριας γραμμής, παρέχονται πληροφορίες για 

το τι σημαίνει CSR και πώς μπορεί να γίνει μέρος της στρατηγικής ενός οργανισμού και της επιχειρηματικής του 

πρακτικής. 

 

6.2 Ελλάδα 

Σύμφωνα με την ελληνική ΕΣΔΑ για το 2014, η διεθνής κατευθυντήρια γραμμή λήφθηκε ρητά υπόψη κατά την 

εκπόνηση του σχεδίου και επομένως δεν ακολουθεί την παράδοση οποιασδήποτε από τις γνωστές 

κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούνται για την ΕΚΕ. Δηλαδή, δεν υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του 

σχεδίου και των διεθνών προτύπων ΕΚΕ. Ωστόσο, το ελληνικό ΕΣΔ αναγνωρίζει την ύπαρξη και υποστηρίζει τη 

χρήση από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα διεθνών κατευθυντήριων γραμμών όπως οι 

κατευθυντήριες γραμμές ISO 26000, ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, το σύστημα GRI G4 και όλες οι 

σχετικές οδηγίες της ΕΕ. Ένας από τους στόχους που θέτει είναι να ενσωματώσει όλα αυτά μαζί με την εθνική 

νομοθεσία σε ένα ενοποιημένο εθνικό πλαίσιο για την ΕΚΕ. 

Αντίθετα, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΕΚΕ του 2017 και των υφιστάμενων 

προτύπων. Ταυτόχρονα, αναφέρει τους τρόπους πιστοποίησης της ΕΚΕ χωρίς να τις ορίζει. 
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Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Βιώσιμη Ελλάδα 2020, αναπτύχθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας (GSC), ο 

οποίος στοχεύει να αποτελέσει εργαλείο διαφάνειας και αυτοπροσδιορισμού των οργανισμών για την αειφόρο 

ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Οδηγίας της ΕΕ 

γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ο GSC είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του 

δικτύου ποιότητας Net και του γερμανικού συμβουλίου για την αειφόρο ανάπτυξη και βασίζεται στην 

τεχνογνωσία του γερμανικού κώδικα βιωσιμότητας, ο οποίος αναγνωρίζεται επισήμως ως το πλαίσιο αναφοράς 

για την ευρωπαϊκή οδηγία. Η ομάδα εργασίας βασίστηκε σε διεθνή πρότυπα για την ανάπτυξη του ελληνικού 

μοντέλου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα. Τα διεθνή πρότυπα που λαμβάνονται 

υπόψη είναι: 

❖ Παγκόσμιες Πρωτοβουλίες Αναφοράς (GRI). 

❖ Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. 

❖ Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες. 

❖ Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εταιρειών Χρηματοοικονομικών Αναλυτών. 

❖ ISO 9001: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. 

❖ ISO 14001: Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

❖ Κανονισμός EMAS: Κανονισμός 1221/2009 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε ένα ευρωπαϊκό 

σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. 

❖ ISO 26000: Οδηγός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

❖ ISO 50001: Συστήματα διαχείρισης 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. 

 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας  αποτελείται από 4 τομείς δράσης και 20 κριτήρια και κατά τη δημιουργία του 

ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, το μέγεθος των οργανισμών και ο βαθμός ωριμότητάς 

τους.
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Διάγραμμα: Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας και τα κριτήρια του 

 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει τέσσερα διαδοχικά επίπεδα υλοποίησης ανάλογα με το μέγεθος και την 

ωριμότητα των εσωτερικών διαδικασιών κάθε εταιρείας, καθιστώντας τη σύνδεση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 

υπεύθυνη επιχειρηματικότητα προσβάσιμη σε όλους. 
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Διάγραμμα 2 Κριτήρια ανά επίπεδο του GSC 

Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει την αξιολόγηση της GSC, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Είναι προφανές 

ότι η αξιολόγηση αυτή συμβάλλει στην αφομοίωση των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και της ΕΚΕ από όλες τις 

ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα από τις ΜΜΕ. Είναι κοινή λογική ότι μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία δεν θεωρείται 

ισοδύναμη με μια ΜΜΕ και επομένως δεν υπάρχουν απαιτήσεις του ιδίου επιπέδου. Παρακάτω είναι ο πίνακας με τον 

αγώνα του μεγέθους του οργανισμού και του επιπέδου στο οποίο ανήκει. 

 

 

 

 

 

 

 

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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6.3 Ισπανία 

Η ισπανική νομοθεσία στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν προσφέρει άμεση προσέγγιση που να συνδέεται 

με τις παγκόσμιες προσεγγίσεις: ΟΟΣΑ, Παγκόσμιο Σύμφωνο, ISO 26000, κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για 

τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Αν και από το 2016, των νέων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης είχε 

σημαντικό αντίκτυπο στην ευθυγράμμιση των δημόσιων πολιτικών με τα SDG, με αποτέλεσμα μη διαρθρωτικές αλλαγές 

σε διάφορους οργανισμούς και δημόσιους φορείς, οι οποίες οδηγούν σε μεγάλο αριθμό κατευθυντήριων γραμμών, 

σχεδίων και στρατηγικών σε πολλές ελλείψεις στη δομή την υλοποίησή του και άλλες που δεν έχουν ακόμη 

προϋπολογισμό. 

Είναι σημαντικό να απομακρυνθούμε από δύο πειρασμούς που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε μια λανθασμένη 

πορεία: να περάσουν τους επόμενους μήνες (ή χρόνια) να προετοιμάσουν λευκές βίβλους και να υποθέσουμε ότι 

πρόκειται για μια ατζέντα εξωτερικής πολιτικής αναπτυξιακής βοήθειας που πρέπει να αναπτυχθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών Υποθέσεων. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια μη εξαντλητική περιγραφή πέντε μέτρων που είναι εφικτά, απαραίτητα και επαρκή για τη 

διατύπωση αυτής της νέας πολιτικής για την αειφόρο παγκόσμια ανάπτυξη στην Ισπανία με προσέγγιση SDG. 

1. Δημιουργία Υπουργείου Βιώσιμης Ανάπτυξης, με το βαθμό του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπεύθυνο για τη 

χάραξη και την ανάπτυξη αυτής της πολιτικής για την Αειφόρο Παγκόσμια Ανάπτυξη. Ως Αντιπρόεδρος, θα δώσει 

συνοχή στη συμβολή της εθνικής δημόσιας πολιτικής του κράτους στα SDG και θα συντονιστεί οριζόντια σε άλλα 

υπουργεία και δημόσιους φορείς που εκπροσωπούν την Ισπανία στη διαδικασία λογοδοσίας που προβλέπεται στην 

Ατζέντα 2030. Η συγκέντρωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε μια βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη της κρατικής 

γενικής διοίκησης στο πλαίσιο αυτού του Υπουργείου. 

2. Ανάπτυξη νέου νόμου για την αειφόρο ανάπτυξη. Είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένας νέος νόμος για την 

«ενσωμάτωση» της Ατζέντας του 2030, και αυτό περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των SDG σε άλλα νομοθετικά μέσα 

και τη δημόσια πολιτική. Αυτός ο νόμος, ιδανικά ένας οργανικός νόμος, θα αντανακλούσε μια κρατική συμφωνία. 

Ένας νέος νόμος για τη διεθνή συνεργασία για την αειφόρο ανάπτυξη, που θα αντικαταστήσει την πολύ επιτυχημένη 

πράξη του 1998, θα πρέπει να σχεδιαστεί σε αυτό το πλαίσιο. 

3. Καθιέρωση κατάλληλων κινήτρων και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο του νέου νόμου, πρέπει να 

αντιμετωπιστεί η δημιουργία κινήτρων για τη δημιουργία επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον τομέα αυτό. Ένα 

σύστημα διαπίστευσης παρόμοιο με εκείνο που ισχύει για το εργατικό δυναμικό ή τους επίσημους 

πανεπιστημιακούς εκπαιδευτικούς και ερευνητές, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και την 

προώθηση της κινητικότητας, μπορεί να είναι κατάλληλο. 

4.  Να θεσμοθετήσουν την ατζέντα του 2030 στο Κοινοβούλιο και τους περιφερειακούς και δημοτικούς ομολόγους 

τους. Να ενοποιηθεί μια ετήσια συζήτηση στις συνόδους ολομέλειας όπου θα εξεταστεί η έκθεση που υπέβαλε η 

Ισπανία στο πλαίσιο των νέων διεθνών μηχανισμών λογοδοσίας. Μια νέα επιτροπή για την αειφόρο ανάπτυξη θα 

μπορούσε να ενσωματώσει τα μέλη των υπολοίπων βασικών επιτροπών. 

5. Καθιέρωση κινήτρων προς τις ισπανικές εταιρείες για τη μετάβασή τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και τη 

λογοδοσία τους, έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν στρατηγικά σε μια οικονομία όπου η ανταγωνιστικότητα 

θα βασίζεται όλο και περισσότερο σε ευθυγράμμιση με τα SDG 

6.4 Νορβηγία  

Η νορβηγική κυβέρνηση προτείνει ρητά ότι οι εταιρείες της είναι εξοικειωμένες με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 

για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, την παγκόσμια εταιρεία των Ηνωμένων Εθνών και την πρωτοβουλία παγκόσμιας 
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αναφοράς (GRI). Στη Λευκή Βίβλο του 2009, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 

"αντιμετωπίζουν τις θεμελιώδεις κοινωνικές θεωρήσεις που όλες οι νορβηγικές εταιρείες, κατά την άποψη της 

κυβέρνησης, πρέπει να λάβουν υπόψη στις διεθνείς τους δραστηριότητες" Ως μηχανισμός περαιτέρω ενσωμάτωσης των 

κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ σε νορβηγικές εταιρείες, δημιουργήθηκε ένα Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για την 

παροχή πληροφοριών σε οργανισμούς (http://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv-en/). Το σχήμα 1 δείχνει τον 

τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται το ΕΣΕ με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και άλλες 

ομάδες που εκπροσωπούν νορβηγικά συμφέροντα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, προκειμένου να εντοπίσουν 

τους εκπροσώπους τους.Οι εταιρείες ενθαρρύνονται επίσης να προσχωρήσουν στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων 

Εθνών και να δεσμευτούν στα πρότυπα GRI.. Όπως φαίνεται, η Νορβηγία αναφέρει επί του παρόντος περισσότερα από 

την ΕΕ σε περισσότερα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών GRI, του Παγκόσμιου Συμφώνου 

και του ΟΟΣΑ. 

6.5 Σλοβενία 

Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Το Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις καθιερώθηκε ως αλληλεξάρτηση το 2009 με την απόφαση της κυβέρνησης της Σλοβενίας 

(19/03/2009). Αποτελείται από εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων: Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και 

Τεχνολογίας, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας 

Ευκαιριών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (). Υπουργείο αρμόδιος για το NCP είναι 

το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας. Η δομή αυτή τέθηκε σε εφαρμογή δεδομένου ότι κάθε Υπουργείο 

είναι υπεύθυνο για διαφορετικό ζήτημα που καλύπτεται από τις Κατευθυντήριες Επικεφαλής του σλοβενικού NCP και 

των μελών της διυπουργικής ομάδας εργασίας επιβεβαιώνονται από την κυβέρνηση. Ωστόσο, η εκπροσώπηση στην 

ομάδα αλληλεγγύης (ομάδα εργασίας) δεν βασίζεται σε συγκεκριμένη λειτουργία σε ένα υπουργείο. Οι κυβερνητικές 

υπηρεσίες μη κυβερνητικών φορέων, όπως οι επιχειρήσεις, τα συνδικάτα, η κοινωνία των πολιτών κ.λπ., δεν έχουν καμία 

εκπροσώπηση στο ΕΣΕ. Επίσης, δεν υπάρχουν συμβουλευτικά ή εποπτικά όργανα. 

 

Τα καθήκοντα του NCP όπως παρουσιάζονται από το Υπουργείο είναι 30: 

▪ Ενεργός προώθηση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

▪ Εξοικείωση των εταιρειών και του ευρύτερου κοινού με το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών του 

ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

▪ Διαχείριση διαδικασιών διαμεσολάβησης και συνδιαλλαγής με βάση καταγγελίες για παραβιάσεις των 

κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (ειδικές περιπτώσεις). 

▪ Παρακολούθηση των εργασιών των τοπικών πολυεθνικών εταιρειών και των ξένων πολυεθνικών εταιρειών στη 

Σλοβενία. 

▪ Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, η συνεργασία με τον κύριο φορέα για την προώθηση των αρχών της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR).. 

▪ Σύνδεση με άλλα NCP 

▪ Ετήσια αναφορά στην Επιτροπή Επενδύσεων του ΟΟΣΑ και τακτικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ. 

 

Οι δραστηριότητες του NCP που αναφέρθηκαν στον ΟΟΣΑ από το 2012 έως το 2016 είναι κυρίως δραστηριότητες 

προώθησης, όπως η παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις εθνικές και διεθνείς επαγγελματικές 

                                                                 
30 Ministry of Economic Development and Technology: OECD Guidelines for Multinational Enterprises, leaflet, available at: 
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SEKTOR_ZA_INTERNACIONALIZACIJO/OECD_NKT/NKT_zgibanka_120829_1.pdf, last 
accessed: 31.5.2017 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SEKTOR_ZA_INTERNACIONALIZACIJO/OECD_NKT/NKT_zgibanka_120829_1.pdf
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διασκέψεις στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που οργανώνονται από τις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών (IRDO) (SPIRIT) και την οικοδόμηση της ικανότητας του NCP. 

 

Το 2014, συμπεριλήφθηκαν κατευθυντήριες γραμμές σε στρατηγικά έγγραφα όπως η Σλοβενική βιομηχανική πολιτική 

και η κοινωνική σύμβαση για την περίοδο 2015-2016. Άλλες δραστηριότητες περιελάμβαναν την προετοιμασία και τη 

διανομή φυλλαδίου στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και στο NCP. 

 

Το 2016, το υπουργείο μεταφράζει τις οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 2011 έκδοση. Το NCP σχεδιάζει 

να εγκρίνει ένα σχέδιο προώθησης δραστηριοτήτων το 2017. Σχεδιάζει επίσης να ξεκινήσει την ανάπτυξη του ΕΣΔ ΕΚΕ.31 

 

Σε εθνικό επίπεδο, το NCP υποχρεούται να αναφέρει μόνο στην κυβέρνηση μέσω "καθιερωμένων καναλιών 

αναφοράς”32, Ωστόσο, αυτές δεν καθορίζονται στις εκθέσεις προς τον ΟΟΣΑ και δεν είναι τακτικές (δεν υπάρχει καμία 

αναφορά για το 2013, για παράδειγμα33). Εκτός από την ετήσια έκθεση προς τον ΟΟΣΑ, δεν υπάρχουν άλλες εκθέσεις για 

το θέμα αυτό. 

 

Το NCP απασχολεί 1 με μερική απασχόληση και το 2015 έχει αναφέρει ότι παρόλο που παρέχεται επαρκής 

χρηματοδότηση, το NCP στερείται ικανότητας και υποστήριξης από την κυβέρνηση, καθώς αντιμετωπίζει δυσκολίες στην 

ανάμιξη της επιχειρηματικής κοινότητας, των οργανώσεων των εργαζομένων, άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων και 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την εκτέλεση της εντολής του. 

Σύμφωνα με τις εκθέσεις, φαίνεται ότι η συνεργασία με τα εθνικά γραφεία περιορίζεται στη συνεργασία με τον Δημόσιο 

Οργανισμό Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Τουρισμού της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 

(SPIRIT) στον τομέα της προώθησης των κατευθυντήριων γραμμών, που χρησιμοποιούνται στην δημόσιο διαγωνισμό για 

την προσέλκυση ξένων επενδυτών. "Οι ξένοι επενδυτές που υποβάλλουν αίτηση για δημόσιο διαγωνισμό δηλώνουν ότι ο 

αποδέκτης της συγχρηματοδότησης θα συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις και τις αρχές που ορίζονται στη δήλωση για τις διεθνείς επενδύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις”.34 

 

Οικουμενικό Σύμφωνο των Η.Ε. 

Το Σλοβενικό κεφάλαιο του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC Slovenia) ιδρύθηκε στις 24 Μαΐου 

2007 με πρωτοβουλία του Κοσμήτορα και του Προέδρου της Σχολής Διοίκησης του IEDC-Bled. Αρχικά, ιδρύθηκε από 16 

εταιρείες, εκ των οποίων 9 παραμένουν ως ιδρυτικά μέλη. Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών Σλοβενία έχει 

σήμερα 28 οργανώσεις-μέλη, ωστόσο δεν έχει υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στη ΣΕΕ της Σλοβενίας.35 . Ιδρύθηκε ως 

επιχειρηματική ένωση, το δίκτυο διευθύνεται από ένα εποπτικό συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση 

του δικτύου και διοικείται από τη Γραμματεία .36 

"Ο κεντρικός στόχος του Οικουμενικού Συμφώνου της Σλοβενίας είναι να βοηθήσει τις σλοβενικές επιχειρήσεις να 

συνειδητοποιήσουν τις στρατηγικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές, 

                                                                 
31 Annual reports on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises available at http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm 
(last accessed: 31.5.2017) 
322015 Annual Report to OECD. Annual reports on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises available at 
http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm (last accessed: 31.5.2017) 
332013 Annual Report to OECD. Annual reports on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises available at 
http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm (last accessed: 31.5.2017) 
34 Annual reports on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises available at http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm 
(last accessed: 31.5.2017) 
35 On-line information revised by phone 23.5.2017; 28 organisations have paid the last membership fee; UN Global Compact Slovenia (Slovenskodruštvo 
ZN zatrajnostnirazvoj) http://www.ungc-slovenia.si/eng/about/ 
36 UN Global Compact official web-site: Slovenian branch https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/europe/slovenia, last accessed: 31.5.2017 

http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm
http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm
http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm
http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/europe/slovenia
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αυξάνοντας έτσι τη συνολική ανταγωνιστικότητα της σλοβενικής οικονομίας".37 Το 2011, η UNGC Σλοβενία εξέδωσε μια 

Δήλωση Τρελών Επιχειρήσεων και κάλεσε εταιρείες και οργανισμούς να δεσμευτούν για διαφανή και έντιμη 

επιχειρηματική συμπεριφορά.38 Η Διακήρυξη ευθυγραμμίζεται με τη δέκατη αρχή (αρχή της καταπολέμησης της 

διαφθοράς) των Δέκα Αρχών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εργατικό δυναμικό, το περιβάλλον και την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. 54 οργανώσεις της Σλοβενίας υπέγραψαν τη δήλωση κατά την περίοδο 2011-201639. 

Για να υλοποιήσει το στόχο της, η ένωση συνεργάζεται με αρκετές άλλες Σλοβένικες ΜΚΟ για τη διοργάνωση ετήσιων 

διασκέψεων και τακτικών συναντήσεων, στρογγυλών τραπεζών και ατομικών συναντήσεων που σχετίζονται με ζητήματα 

περιβάλλοντος, εργασίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφθοράς, προσφέροντας επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες 

στον τομέα βιώσιμη ανάπτυξη.40 

Δεν υπάρχουν ρητοί σύνδεσμοι με την UNGC Δέκα αρχές γίνονται σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με την ΕΚΕ στη 

Σλοβενία. Ο στενότερος δεσμός γίνεται με την άμεση μεταφορά της οδηγίας 2014/95 / ΕΕ στον νόμο περί εταιρειών, 

όπου αναφέρεται ότι όσον αφορά τις εταιρείες μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, μπορούν να βασίζονται σε 

διεθνή πλαίσια όπως το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) κ.λπ.41. Ο ίδιος ο νόμος περί εταιρειών δεν 

αναφέρει το πλαίσιο 

Κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει πρωταγωνιστικό και συντονιστικό ρόλο όσον αφορά τις κατευθυντήριες αρχές των 

Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα εθνικό σχέδιο 

δράσης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Διυπουργική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

συγκρότησε μια υποεπιτροπή (Υποεπιτροπή εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης για τις 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα) τον Μάιο του 2014. Τα μέλη της υποεπιτροπής είναι (Υπουργείο Εργασίας, 

Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης 

και Τεχνολογίας, Υπουργείο Υποδομών και Χωροταξίας, Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών, 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Υπουργείο της Υγείας) καθώς και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και 

ακαδημαϊκών κύκλων. Το Γραφείο του Διαμεσολαβητή έχει διαρκή πρόσκληση.42 

 

Ωστόσο, το 2017 η Σλοβενία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για την ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης που εφαρμόζει τις 

κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα .43,44 . Στην απάντηση στις 

έρευνες της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών, το Υπουργείο Εξωτερικών 

δήλωσε την έλλειψη κατανόησης ή συνειδητοποίησης των επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

                                                                 
37 UN Global Compact official web-site: Slovenian branch https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/europe/slovenia, last accessed: 31.5.2017  
38 More in chapter Financial Obligation and Anti-corruption 
39 UN Global Compact Slovenia (Slovenskodruštvo ZN zatrajnostnirazvoj) official web-site, available at http://www.ungc-slovenia.si/eng/about/, last 
accessed: 31.5.2017 
40 UN Global Compact Slovenia (Slovenskodruštvo ZN zatrajnostnirazvoj) official web-site, available at http://www.ungc-slovenia.si/eng/about/, last 
accessed: 31.5.2017 
41 »In providing this information, undertakings which are subject to this Directive may rely on national frameworks, Union-based frameworks such as the 
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), or international frameworks such as the United Nations (UN) Global Compact, the Guiding Principles on 
Business and Human Rights implementing the UN ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, the Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises, the International Organisation for Standardisation's ISO 26000, the International Labour 
Organisation's Tripartite Declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy, the Global Reporting Initiative, or other 
recognised international frameworks.« Directive 2014/95EU, available at http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095 (last 
accessed: 31.5.2017 
42 Business & Human Rights Resource Centre: Action Platforms: Slovenia, available at https://business-humanrights.org/en/slovenia, last accessed: 
31.5.2017 
43 Business & Human Rights Resource Centre: National Action Plans:  https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-
examples/implementation-by-governments/by-type-of-initiative/national-action-plans, last accessed: 31.5.2017 
44 United Nations Human Rights - Office of the High Commissioner Official Web-site: State national action plans, available at: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx, last accessed: 31.5.2017  
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κυβέρνηση και τις προκλήσεις του συντονισμού μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών ως κύριους παράγοντες που 

εμποδίζουν την ικανότητα της κυβέρνησης να αναλάβει δράση σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα.45 Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που αναφέρθηκε είναι η έλλειψη πόρων για την επιβολή, την 

παρακολούθηση και τη δίωξη. Αυτό προκύπτει επίσης από την απάντηση του Υπουργείου που ονομάζει το Εθνικό Σημείο 

Επαφής για την εφαρμογή των Κατευθυντηρίων Γραμμών του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις που βρίσκονται στο 

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας της Σλοβενίας και ως «είδος οργάνου διαμεσολάβησης για την 

αντιμετώπιση ληφθέντων κοινοποιήσεων για παραβιάσεις της κατευθυντήριες γραμμές (και στον τομέα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων)". Πραγματοποιήθηκαν πολλές προωθητικές ενέργειες για την προώθηση αυτού του μηχανισμού 

παραπόνων και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 

Μέχρι στιγμής, μόνο η Σλοβενική βιομηχανική πολιτική, ένα στρατηγικό έγγραφο, στις κατευθυντήριες γραμμές για το 

κεφάλαιο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2014) αναφέρει ρητά τις κατευθυντήριες αρχές. Η προαναφερθείσα 

κατευθυντήρια γραμμή στα Υπουργεία αναφέρει: «Ο σχηματισμός τομέων προτεραιότητας και μέτρων για την 

προώθηση της κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα (« κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ »).”46 Ένας λιγότερο εμφανής σύνδεσμος με τις κατευθυντήριες αρχές των 

Ηνωμένων Εθνών γίνεται επίσης στον νόμο περί εταιρειών με την τροποποίηση του άρθρου 70 του 2017 σύμφωνα με την 

οδηγία 2014/95 / ΕΕ της ΕΕ. Παρόλο που ο ίδιος ο νόμος δεν αναφέρεται στις κατευθυντήριες αρχές, η οδηγία αποτελεί 

ένα από τα πλαίσια που οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να επικαλούνται για τη μη χρηματοοικονομική αναφορά. 

 

Κατά την προετοιμασία της ανάπτυξης του ΕΣΔ για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των εταιρειών στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η Σλοβενία έχει μεταφέρει τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στη Σλοβενία (τον Δεκέμβριο του 2013) και τις δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της. Επίσης, 

οργάνωσαν ένα Φόρουμ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη στη 

Λιουμπλιάνα (Δεκέμβριος 2013) για να παρουσιάσουν τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ. Εκπρόσωποι των αρμόδιων 

υπουργείων, του Κοινοβουλίου, του Σλοβενικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των 

επιχειρήσεων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας συμμετείχαν στο φόρουμ.47 

 

Το Υπουργείο προετοίμασε επίσης τη μετάφραση του Εγχειριδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις "Η εταιρεία μου και τα ανθρώπινα δικαιώματα" που εκπονήθηκε 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.48 

 

ISO 26000 και Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς. 

 

Η εφαρμογή του προτύπου κοινωνικής ευθύνης ISO 26000 ως μεθόδου για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις 

μπορούν να "δείξουν κοινωνική ευθύνη" αναφέρεται στην προαναφερθείσα βιομηχανική πολιτική της Σλοβενίας. Επίσης, 

τόσο η πρωτοβουλία ISO 26000 όσο και η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς αναφέρονται ως εταιρείες που 

υποχρεούνται να αποκαλύπτουν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την ποικιλομορφία 

βάσει της Οδηγίας της ΕΕ 2014/95 / ΕΕ, η οποία μεταφέρεται στη νομοθεσία των Σλοβενικών Εταιρειών. Και πάλι, ο ίδιος 

                                                                 
45 Business & Human Rights Resource Centre: Action Platforms: Slovenia, available at https://business-humanrights.org/en/slovenia, last accessed: 
31.5.2017 
46 Slovenian Industrial Policy, available at http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/SIP/SIP_-_vladni_dokument_EN.doc, last 
accessed: 31.5.2017 
47 Business & Human Rights Resource Centre: Action Platforms: Slovenia, available at https://business-humanrights.org/en/slovenia, last accessed: 
31.5.2017 
48 Slovenian translation of !My company and human rights” manual, available at 
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1312/Priro___inik_o____ilovekovih_pravicah_za_majhna_in_srednje_velika_podjetja_-
_Evropska_komisija.pdf, last accessed: 31.5.2017 
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ο νόμος δεν αναφέρεται στην πρωτοβουλία ISO 26000 και Global Reporting Initiative (GRI). Η ευαισθητοποίηση, η 

εκπαίδευση, η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις και η κατάρτιση σε θέματα ISO 26000 και GRI είναι κυρίως στον τομέα 

του μη κυβερνητικού τομέα στη Σλοβενία (Ινστιτούτο Ekvilib 49 αι Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ευθύνης 

(IRDO)50).  

 

 

7 Η ΕΚΕ στις ΜμΕ 

7.1 Κύπρος 

Πάνω από το 99% των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι ΜΜΕ και εννέα από τις 10 ΜΜΕ είναι μικρο-και οικογενειακές 

επιχειρήσεις (με λιγότερους από 10 υπαλλήλους). Οι ΜΜΕ παρέχουν δύο από τρεις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 

και συμβάλλουν σε πάνω από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην 

Κύπρο. Ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος που θα μπορούσε να έχει η μετατόπιση προς πιο βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες 

επιχειρηματικές πρακτικές των ΜΜΕ στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον της Κύπρου είναι δυνητικά πολύ 

σημαντική. 

Τα εμπόδια που εμποδίζουν τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν στην ΕΚΕ. 

Υπάρχουν διάφορα εμπόδια που εμποδίζουν τις ΜΜΕ να εμπλακούν με την ΕΚΕ. Από ένα ερωτηματολόγιο που 

διανεμήθηκε μεταξύ ΜΜΕ τα σημαντικότερα εμπόδια που εμποδίζουν τις ΜΜΕ της Κύπρου να εμπλακούν στην ΕΚΕ είναι 

τα εξής: 

❖ Έλλειψη δέσμευσης ιδιοκτήτη / διαχειριστή / ενδιαφερομένου. 

❖ Έλλειψη κατανόησης της πλήρους έννοιας της ΕΚΕ. 

❖ Αντίληψη του υψηλού κόστους της ΕΚΕ. 

❖ Έλλειψη κατάρτισης ή πόρων για την υλοποίηση της ΕΚΕ. 

❖ Εφαρμογή της ΕΚΕ αλλά έλλειψη αναγνώρισης ή αναφοράς. 

❖ Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση κάθε εταιρείας και η οικονομική κρίση. 

❖ Το μέγεθος της επιχείρησης, επειδή πιστεύει ότι μια ΕΚΕ δεν είναι κατάλληλη για μια μικρή επιχείρηση. 

❖ Η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων ότι υπάρχει επιχειρηματικό κέρδος με την εφαρμογή της ΕΚΕ. 

Είναι γεγονός ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει σε σοβαρή ανησυχία στην εξέλιξη των αγορών και του 

ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη και υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης από την πλευρά των επιχειρήσεων. Αντίθετα, η έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις επιχειρήσεις και η 

έλλειψη αξιοπιστίας εκ μέρους των επιχειρήσεων απαιτούν την άμεση αντίδραση του επιχειρηματικού κόσμου. Υπό 

αυτήν την προοπτική, η βασική ερώτηση είναι η καθιέρωση μακροπρόθεσμων σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με 

ολόκληρη την κοινωνία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να επικεντρωθούν σε νέους και 

καινοτόμους τρόπους μεγιστοποίησης της ευημερίας των ενδιαφερομένων μερών μέσω της εφαρμογής 

αποτελεσματικών προγραμμάτων για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η «δικαιολογία» ότι η έλλειψη πόρων μπορεί να 

οδηγήσει στη διακοπή των δραστηριοτήτων της ΕΚΕ δεν αρκεί και οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να είναι προσεκτικοί 

επειδή είναι βέβαιο ότι όσοι θα συνεχίσουν τη δέσμευσή τους στην ΕΚΕ θα αποκομίσουν τελικά τα οφέλη σε αντίθεση με 

όσους θα αποφασίσει να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια προς τα εμπρός. 

                                                                 
49Ekvilib Institute: CSR and sustainable business consultancy, official web-site: http://ekvilib.org/en/csr-and-sustainable-business-consultancy, last 
accessed: 31.5.2017 
50http://www.irdo.si/ 
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Ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου οι εταιρείες συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα κοινωνικά τους προγράμματα, με 

τη μείωση των σχετικών προϋπολογισμών, τους δίνεται η ευκαιρία να είναι πιο δημιουργικοί, να προσελκύουν πιο 

ενεργά τους υπαλλήλους τους στα κοινωνικά προγράμματα και να χρησιμοποιούν άλλους τρόπους (για παράδειγμα, 

κάνουν δωρεές προϊόντων και υπηρεσιών, όχι μόνο χρήματα, αναπτύσσουν συνέργιες με άλλες εταιρείες και 

οργανισμούς) αυξάνοντας την αποδοτικότητα των κεφαλαίων που επενδύουν. 

Ωστόσο, πολλές ΜΜΕ έχουν αρχίσει να σημειώνουν πρόοδο στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων ΕΚΕ (ή έχουν 

αναγνωρίσει πότε οι υπάρχουσες δραστηριότητες είναι υπεύθυνες από κοινωνική ή περιβαλλοντική άποψη). Αργά - 

αργά, οι ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν τις πρακτικές τους ταχύτερα από ό, τι οι μεγαλύτερες εταιρείες λόγω 

των μικρότερων διοικητικών δομών τους, επομένως η επίδραση των αλλαγών, μόλις εισάγονται, μπορεί να παρατηρηθεί 

και / ή να καταγραφεί σχεδόν αμέσως. Σε πολλές περιπτώσεις, η υλοποίηση των πρακτικών ΕΚΕ είναι ατομική δέσμευση. 

Ως εκ τούτου, η κυβερνητική στήριξη επικεντρώνεται κυρίως σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για 

την ενσωμάτωση της CST στις επιχειρηματικές πρακτικές. 

Ορισμένες από τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και αρχές και κάποιες εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις, όπως για 

παράδειγμα στην υποβολή εκθέσεων) δεν ισχύουν για τις ΜΜΕ. Υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά τη διασφάλιση ή την 

ενθάρρυνση της συμμόρφωσης με αυτές τις βέλτιστες πρακτικές χωρίς να αυξηθούν οι διοικητικές ή άλλες επιβαρύνσεις 

στις ΜΜΕ. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται ότι πολλές ΜΜΕ έχουν ήδη καλές πρακτικές ΕΚΕ, καθώς συχνά γνωρίζουν 

καλύτερα τις ευθύνες τους στην τοπική κοινότητα, αλλά δεν το γνωρίζουν. 

1. Ανταλλαγή γνώσεων / παροχή πληροφοριών / διάδοση ορθών πρακτικών. 

Ένα ζήτημα σχετικά με την εμπλοκή των ΜΜΕ στην ΕΚΕ είναι η έλλειψη γνώσης σχετικά με τα πιθανά οφέλη για την 

επιχείρησή τους. Η ανακοίνωση αυτών των γεγονότων στις επιχειρήσεις είναι ένα καθήκον που ξεκίνησε στην Κύπρο, 

αρχίζοντας να δημοσιεύει βασικές εισαγωγικές πληροφορίες για την ΕΚΕ, οι οποίες θα διαδοθούν στις επιχειρήσεις. 

Επίσης, δημιουργώντας ομάδες εστίασης και ανταλλαγές γνώσεων μεταξύ ΜΜΕ και εμπειρογνωμόνων. Οι ανταλλαγές 

μάθησης μεταξύ ΜΜΕ επιτρέπουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των εκπροσώπων των ΜΜΕ και οι 

πληροφορίες αυτές μπορούν στη συνέχεια να διαδοθούν στα τοπικά επιχειρηματικά τους δίκτυα. 

2. Εκπαίδευση. 

Η Κύπρος έχει αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης για τις ΜΜΕ που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν περισσότερα 

σχετικά με τα οφέλη της ΕΚΕ. Αυτά έχουν αναπτυχθεί σε μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα: πώς να υλοποιηθούν 

οι δραστηριότητες ΕΚΕ, να υποβάλλονται εκθέσεις, να κοινοποιούνται και να εφαρμόζονται διεθνή πρότυπα. 

3. Αξιολόγηση 

Βασική πτυχή της κυβερνητικής παρακολούθησης της ΕΚΕ είναι ο βαθμός στον οποίο οι ΜΜΕ μπορούν να αναφέρουν 

την πρόοδό τους προς τους στόχους της ΕΚΕ. Μεγάλος αριθμός ΜΜΕ σημαίνει ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί 

δεν είναι πρακτική, επομένως οι ΜΜΕ απαιτούν τα εργαλεία για την παροχή αξιόπιστης και συνεπούς αυτοαξιολόγησης. 

Στην Κύπρο έχει γίνει κάποια πρόβλεψη, καθορίζοντας το πλαίσιο για την αυτοαξιολόγηση των ΜΜΕ παράλληλα με τα 

διεθνή πρότυπα. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση έχει εισαγάγει απλουστευμένες οδηγίες ISO 26000 για τις ΜΜΕ και σε 

συνεργασία με την Κυπριακή Πιστοποιημένη Εταιρεία έχουν εισαγάγει το CY ISO 26000. 

4. Προγράμματα. 

Υπάρχουν μερικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και κυβερνήσεις στην Κύπρο και στοχεύουν στη 

στήριξη των ΜΜΕ για την επίτευξη των στόχων τους για την ΕΚΕ. Η πρόσθετη υποστήριξη που παρέχεται μπορεί να 
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περιλαμβάνει χρηματοδότηση ή προώθηση και ευαισθητοποίηση ανάλογα με το τι απαιτείται (δηλ. Οι επιχειρήσεις σε 

μια χώρα μπορεί να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο της υλοποίησης των δραστηριοτήτων ΕΚΕ). Άλλες δραστηριότητες είναι 

η ευαισθητοποίηση και η υλοποίηση της ΕΚΕ στις ΜΜΕ με την ενίσχυση της ικανότητας των ενδιαφερομένων και την 

ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις επιχειρηματικές στρατηγικές. Τα έργα περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με 

παραδείγματα πρακτικών και δραστηριοτήτων για τις ΜΜΕ, όπως κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, έγγραφα σχεδιασμού, 

προσαρμογή των εθνικών πολιτικών και εκδηλώσεων. 

Προτεραιότητες των κυπριακών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν την ΕΚΕ. 

Εξετάζοντας τις προσδοκίες των κυπριακών επιχειρήσεων σε σχέση με τις κατευθύνσεις της ΕΚΕ στις οποίες πρέπει να 

δίνουν προτεραιότητα στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας τους, κατά τη διάρκεια της έρευνας για την εκπόνηση του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης ήταν απαραίτητη η διάκριση μεταξύ εταιρειών που δηλώνουν ότι ήδη υιοθετούν πρακτικές ΕΚΕ 

και εκείνων που να δηλώσετε διαφορετικά. 

Μια βασική παρατήρηση είναι η απουσία της κατεύθυνσης της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, η οποία προφανώς 

δεν υιοθετείται από τις κυπριακές εταιρείες ως προτεραιότητα στον τομέα της ΕΚΕ. Αυτό απαιτεί κυρίως την ενημέρωση 

των εταιρειών για την ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων που σχετίζονται κυρίως με δραστηριότητες και αναπτυξιακά 

προγράμματα που προάγουν την κοινωνική συνοχή και προέρχονται από τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας, καθώς και 

με την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις τοπικές κοινότητες ανά 

κατηγορία επιπτώσεων, όπως η απασχόληση ανδρών και γυναικών, σε θέματα υγείας και ασφάλειας της κοινότητας, 

στην εκπαίδευση κλπ. 

Προστασία των καταναλωτών και δίκαιες πρακτικές της αγοράς. 

Σχεδόν όλες οι εταιρείες, δήλωσαν ότι η κύρια προτεραιότητά τους είναι η προστασία των καταναλωτών και οι δίκαιες 

αγορές για να διασφαλιστεί η συνέχιση της παροχής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων στους καταναλωτές τους. 

Επιπλέον, όλες οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτύξουν στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας τους είναι: 

▪ Η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 

▪ Η ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με ξένη εθνικότητα στις 

υπηρεσίες. 

▪ Οι επιχειρηματικές επενδύσεις με στόχο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. 

Εργασιακές πρακτικές - Ανθρώπινοι πόροι. 

Οι εργασιακές πρακτικές αναφέρθηκαν ως δεύτερη προτεραιότητα με ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις τομείς: 

▪ Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων, 

▪ Η ανησυχία για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 

▪ Η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας στην απασχόληση. 

▪ Η ενίσχυση των συνθηκών εργασίας. 

Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Η κατεύθυνση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επιλεγεί ως τρίτη προτεραιότητα και φαίνεται ότι δεν 

έχει καταγράψει την προσοχή των κυπριακών επιχειρήσεων. Οι τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις είναι δεκτικοί να 

επενδύσουν για να βελτιώσουν τη λειτουργία τους κάτω από αυτήν την κατεύθυνση είναι οι εξής: 
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▪ την προώθηση πρακτικών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους προμηθευτές και τους 

επιχειρηματικούς εταίρους,,  

▪  την κατάρτιση των εργαζομένων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

▪ την εφαρμογή πολιτικών κατά των διακρίσεων κατά την πρόσληψη, τις συνθήκες απασχόλησης και την 

αποζημίωση των εργαζομένων, 

▪ την εξάλειψη οποιουδήποτε παράγοντα που μπορεί να ενθαρρύνει την καταναγκαστική εργασία. 

Προστασία περιβάλλοντος. 

Η κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος έχει επιλεγεί ως τέταρτη προτεραιότητα προφανώς επειδή οι 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ήδη την ΕΚΕ έχουν ενσωματώσει περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στις υπάρχουσες 

πρακτικές τους. Οι περιβαλλοντικές πρακτικές που μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω είναι οι εξής: 

▪ Ανακύκλωση υλικών,  

▪ Διαχείριση αποβλήτων,  

▪ Αναδόμηση και αποκατάσταση τοπίου,  

▪ Προστασία βιότοπων. 

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει απόσπαση των επιχειρήσεων όσον αφορά τη μέτρηση και τη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που είναι το κύριο μειονέκτημα αυτής της κατεύθυνσης. 

Καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας. 

Αυτή η κατεύθυνση ολοκληρώνει τις κύριες προτεραιότητες των εταιρειών που δηλώνουν ότι ασκούν ΕΚΕ και οι οποίες 

πιστεύουν ότι πρέπει να επενδύσουν τόσο στις πρακτικές αξιολόγησης για τον εντοπισμό των κινδύνων που σχετίζονται 

με τη διαφθορά όσο και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεοντολογικών πρακτικών παράλληλα με την κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναμικού τους αυτή η περιοχή. 

Προτεραιότητες κυπριακών επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν πρακτικές ΕΚΕ. 

Οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν πρακτικές ΕΚΕ είναι: 

Προστασία περιβάλλοντος 

Αυτές οι εταιρείες, στην πλειονότητά τους, επιλέγουν ως κύρια προτεραιότητά τους την ανάπτυξη περιβαλλοντικών 

πρωτοβουλιών με στόχο κυρίως: 

▪ Ανακύκλωση υλικών, 

▪ Διαχείριση αποβλήτων 

▪ Αναδόμηση και αποκατάσταση τοπίου 

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις διατηρούν μια απόσταση σε σχέση με τις μετρήσεις 

και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Εργασιακές πρακτικές - Εργατικό Δυναμικό. 

Οι εργασιακές πρακτικές επελέγησαν ως η δεύτερη προτεραιότητα σε αυτήν την κατηγορία επιχειρήσεων όπου η 

ιεράρχηση των εργασιακών πρακτικών έχει ως εξής: 

▪ εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων. 
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▪ υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 

▪ ίσες ευκαιρίες και ποικιλομορφία στην απασχόληση. 

Καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας. 

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ενίσχυση της διαφάνειας ήταν η τρίτη προτεραιότητα των επιχειρήσεων που 

δηλώνουν ότι δεν εφαρμόζουν πρακτικές ΕΚΕ με κύριους στόχους: 

▪  την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με το θέμα της διαφάνειας, 

▪ αξιολόγηση των πρακτικών για τον προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τη διαφθορά. 

▪ την υιοθέτηση πρακτικών κατά κάθε μορφής δωροδοκίας και εκβιασμού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό περιβάλλον. 

Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Οι Επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει αυτή την κατεύθυνση είναι οι εξής: 

▪ προώθηση των πρακτικών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού τους. 

▪ την κατάρτιση των υπαλλήλων τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

▪ την εξάλειψη των παραγόντων που ενθαρρύνουν την καταναγκαστική εργασία. 

Προστασία των καταναλωτών και δίκαιες πρακτικές της αγοράς. 

Πολύ λίγες εταιρείες που επέλεξαν αυτή την κατεύθυνση με επίκεντρο: 

▪ την παροχή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων στους καταναλωτές. 

▪  τις επενδύσεις για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. 

▪ την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 

▪ τις πρακτικές που αφορούν την επισήμανση των προϊόντων και τις επιπτώσεις τους. 

Κίνητρα για την ενίσχυση της ανάληψης δραστηριοτήτων ΕΚΕ από κυπριακές επιχειρήσεις. 

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τις πρακτικές ΕΚΕ δηλώνουν ότι οι λόγοι που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως 

πρόσθετο κίνητρο για την εφαρμογή των πρακτικών ΕΚΕ είναι οι εξής: 

❖ την ελεύθερη παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας. 

❖ τη σχετική νομοθεσία. 

❖ τις απαιτήσεις των καταναλωτών, των επενδυτών και των ΜΚΟ για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. 

❖ Η γνώση των βέλτιστων πρακτικών άλλων εταιρειών. 

❖ Ο κοινωνικός διάλογος με διάφορους κοινωνικούς εταίρους για την επίλυση θεμάτων. 

Δημόσια Κίνητρα / Προοπτικές για την περαιτέρω δέσμευση των Κυπριακών επιχειρήσεων με το ΕΚΕ. 

Η θέση των κυπριακών επιχειρήσεων στις προσδοκίες τους από το κράτος για την περαιτέρω δέσμευσή τους στην ΕΚΕ 

επηρεάζεται άμεσα από το γεγονός ότι έχουν τονίσει ως βασικό εμπόδιο για τη συμμετοχή τους, την οικονομική τους 

κατάσταση, την οικονομική κρίση και το μέγεθος των επιχειρήσεων τους συνδέεται έμμεσα με τον πρώτο παράγοντα. Ως 

εκ τούτου, η βασική προσδοκία όλων των επιχειρήσεων είναι η θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων, ενώ η δυνατότητα 

αύξησης των γνώσεων και της κατανόησης τους σε θέματα ΕΚΕ, ζητήματα που προκύπτουν από την έρευνα, εφόσον είναι 

απαραίτητο, παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό αποδοχής. Αναλυτικά οι προσδοκίες από το κυπριακό κράτος 

προσδιορίζονται ως εξής: 
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❖ θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων, 

❖ υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

❖ θεσμοθέτηση των ανταμοιβών. 

❖ υλοποίηση σχετικών διασκέψεων 

❖ εφαρμογή ερευνών που θα προβάλλουν τις προσδοκίες των πολιτών για την ΕΚΕ.  

7.2 Ελλάδα 

SMEs form the cornerstone of the Greek economy with 99,9% of the enterprises falling into the SME category as 

showcased by the table below: 

Μέγεθος Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός εργαζομένων Προστιθέμενη αξία 

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

Αριθμός Μερίδιο Μερίδιο Αριθμός Μερίδιο Μερίδιο Αριθμός Μερίδιο Μερίδιο 

Πολύ 

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

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

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

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

Μεγάλες  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% 

     Table: Αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα (European Commission, 2016) 

Σύμφωνα με την έκθεση 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ελληνικές ΜΜΕ, οι ΜΜΕ στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη 

ανακάμψει από την οικονομική κρίση. Το 2015, η προστιθέμενη αξία τους ήταν 35% χαμηλότερη από το 2008, ενώ η 

ανεργία εξακολουθούσε να είναι 23% χαμηλότερη από την αξία του 2008 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). Πιο πρόσφατα, 

ωστόσο, η ύφεση μετατράπηκε σε στασιμότητα, με την προστιθέμενη αξία τους να παραμένει περίπου σταθερή το 2014 

και το 2015. Για την απασχόληση των ΜΜΕ η αρνητική τάση έληξε το 2015. Όσον αφορά τις προοπτικές για την περίοδο 

2016-2017, καλύτερα, με περιορισμένα σημάδια βραχυπρόθεσμης ανάκαμψης. Η απασχόληση και η προστιθέμενη αξία 

των ΜΜΕ αναμένεται να παραμείνουν στάσιμες για την περίοδο 2015-2017. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των 

ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 96,8% των ελληνικών επιχειρήσεων, 

αναμένεται να επιτελέσουν το χειρότερο, με περαιτέρω προστιθέμενη αξία στο 2% και στασιμότητα της απασχόλησης 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). Σε θετικό επίπεδο, η προστιθέμενη αξία και η απασχόληση μεσαίων επιχειρήσεων 

αναμένεται να αυξηθούν μετρίως κατά 2% έως 3%. 

ΜΜΕ στην Κρήτη 
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Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι ΜΜΕ στην Κρήτη αποτελούν το 99,9% των νησιών 56000 επιχειρήσεις 

που εδρεύουν στην Κρήτη. Ο κύκλος εργασιών αυτών των επιχειρήσεων υπολογίζεται σε περίπου 9,8 

δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κυριότερες μορφές οικονομικής 

δραστηριότητας στην Κρήτη επικεντρώνονται στην τουριστική και γεωργική παραγωγή, με τους 

σημαντικότερους τομείς του λιανικού και χονδρικού εμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων, ξενοδοχείων 

και εστιατορίων. Μερικά βασικά στοιχεία για τις Κρητικές Επιχειρήσεις βρίσκονται στις δύο παρακάτω 

γραφικές παραστάσεις: 

 

Διάγραμμα: Αριθμός επιχειρήσεων στην Κρήτη, κατά νομό (Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛΣΤΑΤ, 2010) 
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Διάγραμμα: Κύκλος εργασιών κατά νομό (σε εκατ. ευρώ) - (Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛΣΤΑΤ, 2010) 

 

Η ΕΚΕ στις ΜΜΕ της Ελλάδας 

 

Οι περισσότερες πρωτοβουλίες και αναφορές στην ΕΚΕ διεξάγονται από μεγάλες επιχειρήσεις και σε συνδυασμό με την 

περιορισμένη απόκριση για την προώθηση της ΕΚΕ και τις πρακτικές ΕΚΕ στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, είναι 

κατανοητό γιατί πολύ λίγες ελληνικές ΜΜΕ προχωρούν με την εφαρμογή της ΕΚΕ πρακτικές και αναφορές. Όχι με 

μόνιμους, μη κυβερνητικούς οργανισμούς όπως το δίκτυο CSR Hellas λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της ΕΚΕ 

μεταξύ των ελληνικών ΜΜΕ και την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το Δίκτυο είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του 

ετήσιου προγράμματος απονομής βραβείων ΕΚΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα το 

2013. Η CSR Hellas προχώρησε με την εισαγωγή μιας κατηγορίας αφιερωμένης στις ελληνικές ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, 

απονέμει την καλύτερη πρωτοβουλία ΕΚΕ που ανέλαβε μια ελληνική ΜΜΕ (CSR Hellas, 2016). 

 

Το Δίκτυο ξεκίνησε μια από τις πρώτες προσπάθειες προώθησης της ΕΚΕ στις ελληνικές ΜΜΕ το 2004, μέσω του 

προγράμματος «Ερμής», μαζί με άλλους βασικούς παράγοντες όπως η Κεντρική Ένωση Ελλήνων Εμπορικών 

Επιμελητηρίων και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρόγραμμα επέτρεψε τη δημοσίευση ενός οδηγού βέλτιστων 

πρακτικών για την ΕΚΕ που αφορούσε τις ΜΜΕ και περιέλαβε μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τα εμπόδια 

για την προώθηση της ΕΚΕ στην Ελλάδα (CSR Hellas, 2004). Παρ 'όλα αυτά, παρόλο που η προσπάθεια αυτή ήταν 

πρωτοπόρα το 2004, δεν ακολουθήθηκε με περαιτέρω πρωτοβουλίες επικεντρωμένες γύρω από τις ελληνικές ΜΜΕ και 

την ΕΚΕ.. 

 

Η ΕΚΕ έχει περιορισμένη έκκληση στις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις για διάφορους λόγους. Σύμφωνα με μια 

μελέτη που διεξήγαγε η ομάδα ICAP για την ΕΚΕ στην Ελλάδα το 2016, ο σημαντικότερος παράγοντας που αποθαρρύνει 

τις ελληνικές επιχειρήσεις να εισαγάγουν την ΕΚΕ είναι η οικονομική κατάσταση ενώ το κόστος ακολουθεί στενά (ICAP 
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Group, 2016). Επιπλέον, η έλλειψη κινήτρων, η κακή ενημέρωση σχετικά με τη φύση της ΕΚΕ και τη φύση της ελληνικής 

γραφειοκρατίας είναι επίσης πολύ σημαντικοί παράγοντες. 

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύονται από το παρακάτω γράφημα:

 

        Διάγραμμα 1 Αποτρεπτικοί παράγοντες εφαρμογής της ΕΚΕ από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις (ICAP Group, 2016

Σε μια παρόμοια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2006, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών αναγνωρίζει χρήσιμες πληροφορίες, σε σύγκριση με την έρευνα του Ομίλου ICAP, μπορεί να 

οδηγήσει στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. Οι έρευνες αυτές διεξήχθησαν με διαφορά 10 ετών και 

αναφέρονται τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

 

Διάγραμμα 2 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 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  

 



 

93 
             Road – CSR                             https://www.interregeurope.eu/road-csr/ 

 

 

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 την βελτίωση της 

κερδοφορίας. 
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7.2 Ισπανία 

Ενώ η ΕΚΕ μπορεί να φαίνεται πιο συνδεδεμένη με τις μεγάλες επιχειρήσεις, η πραγματικότητα είναι ότι η εφαρμογή στις 

ΜΜΕ είναι πιο φυσική, δεδομένης της μεγαλύτερης σχέσης τους με το περιβάλλον και της μεγαλύτερης εγγύτητάς τους 

προς τους πελάτες. Στην πραγματικότητα, οι ΜΜΕ ακολουθούν τις πρακτικές της ΕΚΕ σε τακτική βάση ακόμη και χωρίς να 

γνωρίζουν την έννοια ή να τις καλούν με αυτό το όνομα. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι οδηγοί για τις πρακτικές της ΕΚΕ στις οικογενειακές ΜΜΕ '51 η αδράνεια πολλών ΜΜΕ στον 

τομέα της ΕΚΕ αφορά κυρίως την έλλειψη πληροφόρησης και γνώσεων σχετικά με αυτήν και τον τρόπο ενσωμάτωσής 

τους στις δραστηριότητές της, την έλλειψη ανθρώπινων και υλικών πόρων και τις δυσκολίες μετατροπής των κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών προσπαθειών σε απτά πλεονεκτήματα. 

Τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ για την υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ είναι τα εξής: 

▪ Λιγότεροι πόροι 

▪ Έλλειψη κατάρτισης / δεξιοτήτων 

▪ Δεν παράγουν αξία 

▪ Έλλειψη κινήτρων ή έλλειψη υποστήριξης από τις δημόσιες διοικήσεις 

▪ Η δυσκολία των ΜΜΕ να επικοινωνούν αποτελεσματικά 

▪ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη συνδέεται με μεγάλες εταιρείες και δεν επιτρέπει σε μικρούς επιχειρηματίες να 

βλέπουν την εφαρμογή τους και τα πλεονεκτήματά τους 

▪ Γραφειοκρατία. 

 

Αυξανόμενη ανησυχία για τα 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

ζητήματα από τις κυβερνήσεις και 

τηνκοινωνία των πολιτών.  

Διεθνείς προσδοκίες τηςκοινότητας Κανονισμός λειτουργίας 

Πιέσεις από πηγέςχρηματοδότησης 

που σχετίζονται με περιβαλλοντικές 

και κοινωνικές επιδόσεις 

Αύξηση της προτίμησης των 

καταναλωτών για προϊόντα και 

υπηρεσίες που παρέχνται από 

κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες.  

Κριτήρια επιλεξιμότητας του 

παρόχου από πολυεθνικές 

εταιρείες,συμπεριλαμβανομένης της 

υιοθέτησης πρακτικώνεταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. 

 
Ίδια ή καλύτερα επίπεδαROI που 

υιοθετούν πρακτικές ΕΚΕ. 
 

Ωστόσο, οι ΜΜΕ έχουν πλεονεκτήματα έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. 

▪ Είναι πιο κοντά στην κοινωνία και στην αγορά στην οποία εργάζονται, επιτρέποντάς τους να μάθουν 

περισσότερα για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών τους να προσφέρουν εξατομικευμένη 

εξυπηρέτηση πελατών. 

▪ Η ευελιξία της δομής της, δεδομένου ότι είναι μικρότερες χρειάζονται λιγότερη γραφειοκρατία και 

προσαρμόζονται καλύτερα στις αλλαγές. 

                                                                 
51Drivers towards CSR practices in family SMEs, file:///C:/Users/alicia.gonzalezb/Downloads/Dialnet-

MotivacionesHaciaLaResponsabilidadSocialEnLasPYMEs-4712125%20(1).pdf 
 

file:///C:/Users/alicia.gonzalezb/Downloads/Dialnet-MotivacionesHaciaLaResponsabilidadSocialEnLasPYMEs-4712125%20(1).pdf
file:///C:/Users/alicia.gonzalezb/Downloads/Dialnet-MotivacionesHaciaLaResponsabilidadSocialEnLasPYMEs-4712125%20(1).pdf
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▪ Οι εργαζόμενοι δεσμεύονται περισσότερο στην οργάνωση. 

Σύμφωνα με τη μελέτη: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματικότητα στην Ισπανία '52,  οι παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν την υιοθέτηση της κοινωνικής ευθύνης από τις εταιρείες είναι οι εξής, 

Ο βαθμός διείσδυσης των ισπανικών πολιτικών και εργαλείων ΕΚΕ στις ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι χαμηλός σε σύγκριση 

με τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση της Forética για το 2011, μόνο το 4% των ΜΜΕ είχαν 

πολιτικές και προηγμένα εργαλεία στην ΕΚΕ, σε σύγκριση με το 54% σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, μπορούμε να δούμε ότι οι ισπανικές ΜΜΕ γνωρίζουν όλο και περισσότερο τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

που μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της εικόνας, μια πιο ρευστό σχέση με τους ανθρώπους που απαρτίζουν την 

εταιρεία κλπ. Γνωρίζουν επίσης όλο και περισσότερο ότι το κόστος μπορεί να μειωθεί με πρωτοβουλίες που σχετίζονται 

με την ΕΚΕ, όπως η πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας ή η μείωση της χρήσης χαρτιού στα γραφεία. 

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εκτελούν ισπανικές ΜΜΕ γενικά είναι: 

▪ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ: Η ανησυχία για το περιβάλλον αυξάνεται. Το 98% των ισπανικών ΜΜΕ έχουν λάβει 

τουλάχιστον ένα μέτρο ενεργειακής απόδοσης. Τα μέτρα που λαμβάνονται περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση 

ενέργειας, τη μείωση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση νερού. 

▪ ΖΩΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ. Πολιτικές που σχετίζονται με τους εργαζομένους: μέτρα 

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εξ αποστάσεως εργασία, ευελιξία, κατάρτιση, 

προώθηση, πρόληψη κινδύνων, καλή ατμόσφαιρα. Η ευθύνη απέναντι στον εργαζόμενο είναι ένα από τα 

μεγάλα πλεονεκτήματα των ΜΜΕ. Τείνουν να είναι πολύ ευέλικτες εταιρείες, επειδή γνωρίζουν πολύ καλά την 

πραγματικότητα κάθε υπαλλήλου τους. 

▪ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ. Λόγω της κρίσης, η κοινωνική δράση των ΜΜΕ προσεγγίζει τις πλησιέστερες τοπικές 

περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, όπως οι τράπεζες τροφίμων ή ο εθελοντισμός. 

Υπάρχουν πολλές δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση της ΕΚΕ στις ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο 

από το 98% όλων των εταιρειών στην Ισπανία. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις δράσεις είναι αποκεντρωμένες 

από τις αυτόνομες κοινότητες. Ως εκ τούτου, ένας από τους κύριους στόχους της ισπανικής στρατηγικής ΕΚΕ είναι η 

συγκέντρωση όλων αυτών των αποκεντρωμένων δράσεων. 

RELEVANT ACTIONS 

Several activities carried out by the Government to integrate CSR in SMEs can be mentioned.   

Among the actions carried out by the State Administration: 

▪ In 2011, the Ministry of Industry, Energy and Tourism launched the 'RSE-PYME' initiative. It is a programme 

whereby the Ministry aims to bring in a specific manner the concept of CSR to small and medium-sized 

companies, raise their awareness on the importance of incorporating it into their business practices, as well as 

bring the competitive advantages arising from this integration.  

Participation in this initiative offers a clear added value to SMEs and the self-employed by providing them free: 

1. Access to CSR management tools. 

                                                                 
52Corporate Social Responsibility and Entrepreneurship in Spain, Instituto de Empresa, Business School for the General SME Policy Management, 

http://bit.ly/2pKkFdp 

 

http://bit.ly/2pKkFdp
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2. Training in the field of CSR. 

3. Support and individualized monitoring for the elaboration of Sustainability Reports 

4. More than 750 companies and freelancers joined this initiative during 2011 and 2012. 

 

This initiative was awarded in 2013 the First European CSR award in the category of 'Transparency to build trust’. 

▪ One of the measures included in the Spanish CSR Strategy establishes the need to: 

Promote the integration of social responsibility practices in SMEs and social economy entities. For this reason, the 

Ministry of Employment and Social Security, in collaboration with the CERSE, is expected to implement of guidance 

programs for small and medium-sized companies and Social Economy organizations on issues related to corporate social 

responsibility, as a tool to improve the external perception and its possibilities of internationalization. 

▪ On the other hand, the CSR State Council was created with the aim of promoting initiatives on corporate social 

responsibility, in addition to the Government proposing measures that pay special attention to the uniqueness of 

SMEs. 

▪ The Office of the High Commissioner of the Government for the MarcaEspaña (brand Spain) is working on the 

promotion of CSR as a flagship attribute of Spanish companies working abroad. These efforts are embodied in 

actions such as the signing of a collaboration agreement with Forética in February 2014, whose first result was 

the publication of the CSR Report and MarcaEspaña53, result of group work developed under the agreement. 

 

7.3 Νορβηγία 

Παρόλο που η Νορβηγία έχει την τύχη να έχει ισχυρά και ολοκληρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, υψηλό επίπεδο 

τεχνολογίας και πλούσια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας μέσω της υδροηλεκτρικής ενέργειας, οι επιχειρήσεις 

εξακολουθούν να αγωνίζονται να ενσωματώσουν πλήρως τις στρατηγικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στα 

επιχειρηματικά τους μοντέλα. Η πλειοψηφία των νορβηγικών εταιρειών είναι ΜΜΕ. Από τις 500.000 εταιρείες στη 

Νορβηγία, λιγότεροι από 800, περίπου 2%, έχουν 50 ή περισσότερους υπαλλήλους (Ditlev-Simonsen, et al., 2015). Σε 

όλες τις επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ, πρέπει να γίνεται διαχείριση των διαδικασιών καινοτομίας, ενώ οι επιχειρήσεις 

διαχειρίζονται ταυτόχρονα τις καθημερινές τους λειτουργίες και την αποτελεσματική παραγωγή των σημερινών 

προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εντάσεις αυτές επιδεινώνονται περαιτέρω από τις εντάσεις ανάμεσα στα βραχυπρόθεσμα 

κέρδη που υποστηρίζουν οι μέτοχοι και αναμένονται από τις χρηματιστηριακές αγορές και τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα και τη δημιουργία κοινής αξίας που προάγει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Οι αποδοτικές 

επιχειρήσεις και η καινοτομία είναι εγγενώς αντιφατικές διαδικασίες, όμως πρέπει να καταφέρουν να διαμορφώσουν 

ένα είδος ισορροπίας μεταξύ των δύο. Για να αναπτυχθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και η δημιουργία κοινής αξίας, 

η δημιουργία περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής αξίας (Porter & Kramer, 2011), στις νορβηγικές επιχειρήσεις, 

οι εταιρείες πρέπει να μπορούν να παραμείνουν επικερδείς στις δραστηριότητές τους. Είναι δύσκολο για τις εταιρείες, 

ιδίως τις μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο κεφάλαιο και ικανότητα, να διαχειριστούν αυτές τις εντάσεις και να βρουν 

ισορροπία. Αν και ασυμβίβαστα βραχυπρόθεσμα, είναι απαραίτητα για τη μακροπρόθεσμη σταθερή ΕΚΕ. Πολλές έρευνες 

στη Νορβηγία, ιδιαίτερα στη ΝΤΝΜ, εστιάζοντας έτσι στην παροχή βοήθειας στις εταιρείες να βρουν πρακτικούς τρόπους 

για την εφαρμογή στρατηγικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που τους επιτρέπουν επίσης να παραμένουν οικονομικά 

επικερδείς.  

                                                                 
53MarcaEspaña report: sustainable companies, competitive country http://bit.ly/2ot5nZO 
 

http://bit.ly/2ot5nZO
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Μια εμπειρική μελέτη επιβεβαίωσε τα χαρακτηριστικά των νορβηγικών ΜΜΕ που αναπτύσσονται ταχέως, γνωστές ως 

«gazelles», που έχουν εφαρμόσει επιτυχώς στρατηγικές για την ΕΚΕ και καινοτομίες για να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους. Όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, οι μελέτες μπορούν να χωριστούν σε στρατηγικές 

και κοινωνικές γαζέλες που θεωρούν τους εαυτούς τους ως έντονα επικεντρωμένες σε προϊόντα/υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται σε μια κοινωνική πρόκληση και έχουν ως στρατηγική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη τη διαχείριση, 

περιβαλλοντικές επενδύσεις που επικεντρώνονται περισσότερο στις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων τους και 

λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση αυτών των επιπτώσεων · δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών και κυβερνήσεις που 

εστιάζουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες και 

τους άλλους ενδιαφερόμενους και οι γαζέλες με φιλανθρωπικούς σκοπούς επικεντρώθηκαν στην τοπική οικονομική 

στήριξη (Midttun et al, 2013). Συχνά υποστηρίζεται ότι η ΕΚΕ και η καινοτομία συσχετίζονται εγγενώς. Η μελέτη αυτή 

διαπιστώνει, ωστόσο, ότι η ανάλυση και η προτεινόμενη στρατηγική για την επιτυχία και τον ανταγωνισμό των 

επιχειρήσεων πρέπει να αποφασιστούν σε πολύ πιο ατομικό επίπεδο. Με βάση τον τύπο της ΕΚΕ που εφαρμόζει μια 

ΜΜΕ, οι διαδικασίες καινοτομίας και δημιουργίας αξίας πρέπει να οριστούν έτσι ώστε να ταιριάζουν στις λειτουργίες και 

το επίπεδο καινοτομίας. 

7.4 Σλοβενία  

Το 2015, περισσότεροι από 190.000 επιχειρηματικοί φορείς λειτουργούσαν στη Σλοβενία. Το 99,8% αυτών ήταν μικρές 

και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με λιγότερους από 250 εργαζόμενους. Το 48% ήταν ατομικές επιχειρήσεις. Οι 

σλοβενικές ΜΜΕ υπερβαίνουν τη μέση συνεισφορά των ευρωπαϊκών ΜΜΕ όσον αφορά την απασχόληση και τη 

συμβολή στην προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Συνεισφέρουν 63% στην προστιθέμενη αξία και το 70,6% της 

απασχόλησης στον ιδιωτικό, μη χρηματοπιστωτικό τομέα.54.55 Οι στατιστικές αριθμούν μόνο 326 εταιρείες, όπως μεγάλες 

επιχειρήσεις (με περισσότερους από 250 εργαζόμενους).56 Συνεπώς, η πλειονότητα των δραστηριοτήτων και πρακτικών 

ΕΚΕ που παρουσιάζονται σε αυτή τη Μελέτη είναι απόδειξη της προόδου της εφαρμογής της ΕΚΕ από τις ΜΜΕ. Το εθνικό 

σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις για την περίοδο 2012-201357  περιλαμβάνει 

επίσης τα περισσότερα από τα μέτρα που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη, από πράσινες προμήθειες έως πράξεις 

προστασίας του περιβάλλοντος. Ωστόσο, υπάρχει η τάση ότι οι οδηγίες της ΕΕ που μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία 

(από λέξη σε λέξη), όπως η ΕΕ 2014/95 / ΕΕ σχετικά με τη γνωστοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για 

μεγάλες επιχειρήσεις, δεν υιοθετούνται στην εθνική πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η ΕΕ ορίζει μεγάλες εταιρείες στις 

σχετικές οδηγίες ως εταιρείες με περισσότερους από 500 εργαζομένους / εργαζόμενους και τη Σλοβενία με 

περισσότερους από 250 εργαζομένους.  

 

Η Σλοβενία ενσωμάτωσε την πολιτική για τις ΜΜΕ στο κυβερνητικό έγγραφο "Σλοβενική βιομηχανική πολιτική" που 

επικεντρώνεται στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 

καινοτομίας, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Το παρόν έγγραφο 

εξετάζει επίσης τρόπους για την επίδειξη της ΕΚΕ και παραπομπές σε ορισμένα διεθνή πλαίσια που περιλαμβάνονται 

επίσης σε αυτή τη Μελέτη.   

 

                                                                 
54 European Commission: Small and medium sized enterprises in 2011: situations per EU Member State, available at http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-12-783_en.htm?locale=en, last accessed: 31.5.2017 
55 Slovenian Industrial Policy, available at http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/SIP/SIP_-_vladni_dokument_EN.doc, last 
accessed: 31.5.2017 
56 Republic of Slovenia Statistical Office: In 2015, 191,863 enterprises were registered, which is 2.9% more than in the previous year, available at 
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6328, last accessed: 31.5.2017 
57 National Action Plan for Small Businesses 2012-2013, available at (in Slovene): 
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/SBA/AN_2012-2013_k.DOC.DOC, last accessed: 31.5.2017 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-783_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-783_en.htm?locale=en
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/SIP/SIP_-_vladni_dokument_EN.doc
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6328
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/SBA/AN_2012-2013_k.DOC.DOC
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"Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στον τομέα της ΕΚΕ στον ιδιωτικό τομέα είναι αποτέλεσμα ενός έργου που 

ονομάζεται Κώδικας για την έξυπνη πραγματικότητα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που ξεκίνησε από το 

Σλοβενικό Εμπορικό Επιμελητήριο και τους εταίρους του και χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Το έργο αποσκοπούσε στην 

ευαισθητοποίηση των σλοβενικών εταιρειών σχετικά με τη σημασία της ΕΚΕ, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την 

ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή των πολιτικών ΕΚΕ στην πράξη.”58 

 

Ένα από τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι οι Οδηγίες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  59,  η οποία μπορεί να 

χρησιμεύσει ως πρότυπο για τις εταιρείες όταν αναπτύσσουν τους δικούς τους κώδικες δεοντολογίας ή κώδικες 

δεοντολογίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν ένα σύνολο γενικών κανόνων για την κοινωνικά υπεύθυνη 

επιχειρηματική συμπεριφορά σε κάθε τομέα, μέγεθος ή οργανωτική δομή. Επικεντρώνονται σε: κοινωνικά υπεύθυνη 

συμπεριφορά προς τους ανθρώπους (εργαζόμενους), στάση απέναντι στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, δίκαιο εμπόριο 

και σχέση με εξωτερικούς φορείς (προμηθευτές / αγοραστές / άλλους), στάση απέναντι στην κοινότητα στην οποία 

δραστηριοποιείται η εταιρεία, κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση, στάση προς το ευρύ κοινό και τη διαρκή διάδοση των 

αρχών της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. 

 

Σύμφωνα με μια μελέτη μεταξύ των εταιρειών στη στατιστική περιοχή της Νοτιοανατολικής Σλοβενίας, τα επιχειρήματα 

κατά της εφαρμογής κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών στην εταιρεία συνδέονται με το μέγεθος της εταιρείας. Η έρευνα 

που διεξήχθη για τη μελέτη έδειξε ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις (μέχρι 50 εργαζόμενοι) είναι πιο πιθανό να απορρίψουν 

τέτοια σχέδια λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, έλλειψης κατάλληλου προσωπικού και έλλειψης χρόνου.60 

 

7.5 Τσεχική Δημοκρατία 

Τα στατιστικά στοιχεία για την εφαρμογή της ΕΚΕ στο τσεχικό MSP και στις μεγάλες επιχειρήσεις δεν είναι διαθέσιμα. 

Ένωση επιχειρήσεων ΕΚΕ - μελών 

Εντός των εταιρειών-μελών στις οργανώσεις Business for Society και Business Leaders Forum ČR εντοπίστηκαν μόνο 2 

MSP από το συνολικό ποσό των 72 μελών. Μεταξύ των μελών του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης - 70 επιχειρήσεις 

συνολικού αριθμού 83 επιχειρήσεων περίπου. μπορεί να χαρακτηριστεί ως MSP. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου, η κοινωνική ευθύνη είναι φυσική για πολλούς MSP. Ωστόσο, αυτές οι 

επιχειρήσεις δεν συνεργάζονται μαζί της, όπως στην περίπτωση της ΕΚΕ, αντιπροσωπεύει εξάλλου τον τρόπο της 

αξιοπρεπούς συμπεριφοράς προς τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τη φύση, το περιβάλλον και την κοινότητα όπου 

δραστηριοποιούνται. 

Με την όλο και αυξανόμενη συνειδητοποίηση της ΕΚΕ, ο τομέας του MSP. αρχίζει να αντιλαμβάνεται την ΕΚΕ πιο 

στρατηγικά και εννοιολογικά και αρχίζει να παρουσιάζει τις κοινωνικά υπεύθυνες δραστηριότητές του εξωτερικά, οι 

επιχειρήσεις αναπτύσσουν ανεξάρτητα έργα στον τομέα αυτό και ο τομέας των MSP προσπαθεί να συμπεριλάβει στις 

δραστηριότητές του και τους εργαζομένους τους, πιο συχνά με τη μορφή εθελοντισμού επιχείρησης. 

Ορισμένες μικρές εταιρείες προσπαθούν να εμπλέξουν με κάποιον τρόπο τις αρχές της ΕΚΕ στην επιχείρηση, αλλά δεν 

ξέρουν πώς να το κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για όλες τις εταιρείες να επιλέξουν πολύ σημαντικές δραστηριότητες που 

θα συνεισφέρουν σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση καθώς και στους ενδιαφερόμενους και θα είναι βιώσιμες και για το 

μέλλον. 

                                                                 
58 CSR in Slovenia, Jure Zrilic, European Company Law, Vol. 8, No. 2-3, pp 119-122, 2011, University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2011-13 
(available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1774757, last accessed: 31.5.2017) 
59Smernicezadružbenoodgovornoravnanjepodjetij (Oct 2017) – provided by the Regional Chamber of Commerce of Štajerska (currently not available on-
line) 
60Horvat, T.: Corporate Social Responsibility depending on the Size of Business Entity, available at: https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=6826, 
last accessed: 31.5.2017 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1774757
https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=6826
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Εάν οι μικρότερες επιχειρήσεις αποφασίσουν να εφαρμόσουν την έννοια, θα πρέπει πρώτα να κάνουν έναν έλεγχο, τι 

κάνουν ήδη στον τομέα αυτό. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σκεφτούν, ποιοι είναι οι στόχοι της επιχείρησης, ποιες 

δραστηριότητες υποστηρίζουν την επίτευξή τους και πώς μπορούν να αναπτύξουν τις βασικές στρατηγικές τους 

δραστηριότητες, πώς να τις μετρήσουν, να τις αξιολογήσουν και να τις βελτιώσουν. 

Κοινωνική ευθύνη για τον MSP 

Κατά κανόνα, τα ίδια σημεία εκκίνησης αναφέρονται στη δημοσίευση Συμβουλές και κόλπα - Κοινωνική ευθύνη για τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (μετάφραση και ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικής Υποστήριξης 2016), το θέμα του 

οποίου υποστηρίχθηκε από τον Σύνδεσμο Μικρών Επιχειρήσεων και μεσαίες επιχειρήσεις και εμπόρους της CR: 

"Για ορισμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η κοινωνική ευθύνη είναι απολύτως φυσική. Είναι μια υψηλότερη μορφή 

«αξιοπρεπούς συμπεριφοράς» στους υπαλλήλους, τους πελάτες, τη φύση και τα περίχωρά της. Η πλήρης πλειοψηφία 

των μικρών εταιρειών συμπεριφέρεται έτσι, χωρίς να γνωρίζει ότι είναι η ΕΚΕ - δεν γνωρίζουν ούτε τη συντομογραφία 

ούτε το περιεχόμενο ». 

Συμπεράσματα 

Οι δυνατότητες εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος ΕΚΕ στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της CR είναι πολύ 

υψηλές. Μπορεί να αναμένεται ότι ένα σημαντικό μέρος του MSP θα εκπληρώσει κατά τη συνήθη λειτουργία του μεγάλο 

μέρος της συνολικής σειράς ΕΚΕ. Ορισμένες από τις περιοχές είναι πιστοποιημένες σε MSP στην CR σε σημαντικό βαθμό 

και βελτιώνονται συνεχώς (π.χ. συστήματα διαχείρισης ποιότητας, EMS, ασφάλεια εργασίας). Σε επίπεδο δήμων, πόλεων 

και περιφερειών παρέχεται η χορηγία ειδικά για αθλητικές δραστηριότητες και διάφορες τοπικές γιορτές, γιορτές ή 

ενώσεις. 

Ένα μεγάλο μέρος του τσεχικού MSP θα μπορούσε να εισαγάγει αρκετά γρήγορα, αποτελεσματικά και μετριοπαθώς το 

ολοκληρωμένο σύστημα ΕΚΕ. 

Η συμβολή ενός τέτοιου βήματος και το ενδιαφέρον των εκπροσώπων του MSP που απορρέουν από αυτό είναι 

αμφισβητήσιμη. Το ερώτημα είναι η επίσημη εφαρμογή της ΕΚΕ όπως και οι άλλες εθελοντικές δραστηριότητες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξάλλου στο επίπεδο της B2B και συχνά μόνο στο ενδοκρατικό επίπεδο. Εδώ, το πρόβλημα 

είναι συχνά η υπερβολική τυποποίηση που μπορεί να οδηγήσει, εν μέρει, μόνο στην επίσημη εφαρμογή οποιουδήποτε 

συστήματος διαχείρισης. 

Ένας από τους πιθανούς τρόπους για την αύξηση της ελκυστικότητας CSR για MSP είναι π.χ. απαιτώντας και 

εφαρμόζοντας τις αρχές της στις δημόσιες συμβάσεις. 
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8 Ανθρώπινα δικαιώματα και υπεύθυνη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού. 
8.1 Κύπρος 

Όπως τονίστηκε από την Επιτροπή, ένας βασικός τομέας της ΕΚΕ είναι ο βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις 

διαχειρίζονται υπεύθυνα τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, ιδίως σε σχέση με τις δραστηριότητες στις αναπτυσσόμενες 

χώρες. Οι χώρες έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτόν τον τομέα, αν και όχι όλες οι χώρες το καθιστούν 

σαφές όσον αφορά τις μελλοντικές ενέργειες στο πλαίσιο των ΕΣΔ. Αυτό που θέλουμε να δούμε αν οι χώρες εταίροι 

επαναλαμβάνουν συγκεκριμένα τη δέσμευσή τους και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 

νομοθεσίας τους. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν δομές και θεσμοί (στην Κύπρο έχουμε επιτροπές που επικεντρώνονται 

σε συγκεκριμένες πτυχές για την υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, η οποία είναι ο Επίτροπος για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού και η Επιτροπή Βιοηθικής). Επίσης, εάν υπάρξει ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες ή 

προγράμματα ευαισθητοποίησης ή ακόμη σχετική νομοθεσία για το θέμα αυτό. 

 

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (49), υπάρχουν διάφορα θέματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, 

όπου η ΕΚΕ είναι ή θα μπορούσε να προσφέρει λύση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: η πρόληψη της παιδικής 

εργασίας, η διασφάλιση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η παροχή μισθών 

για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης, η πρόληψη της αθέμιτης τιμολόγησης και η διασφάλιση της 

βιοποικιλότητας. Οι κυπριακές κυβερνήσεις επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα, μεταξύ άλλων, με 

διάφορους τρόπους - ορισμένοι εκ των οποίων αναλύονται ήδη στα ΕΣΔ για την ΕΚΕ και για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και τις επιχειρήσεις. 

 

Η Κύπρος επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της νομοθεσίας 

της. Βασικά διεθνή πρότυπα εφαρμόζονται επίσης, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά. Η επίγνωση της σημασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του RSCM τονίζεται επίσης. Είναι σαφές ότι υπάρχουν προκλήσεις στην επιβολή της 

εθνικής νομοθεσίας μέσω των επιπέδων των επιχειρήσεων-προμηθευτών. Ως εκ τούτου, πρέπει να τονιστεί η σημασία 

της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο και η παροχή εργαλείων πληροφόρησης και υποστήριξης. 

 

Το καθεστώς της Κύπρου ως κράτους μέλους της ΕΕ και η εφαρμογή του κεκτημένου ενίσχυσε το εθνικό θεσμικό πλαίσιο 

για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί μία από τις 

θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενσωμάτωσε τις βασικές αρχές του θέματος στις συνθήκες που 

διέπουν τη λειτουργία της και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο Χάρτης συγκεντρώνει σε ένα 

ενιαίο κείμενο όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών καθώς και όλα τα πρόσωπα που ζουν στην 

επικράτεια της Ένωσης και από τότε που άρχισε να ισχύει η Συνθήκη της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, τα 25 

κράτη μέλη, ενώ η Κύπρος είναι ένας από αυτούς. 

 

Επίσης, η Κύπρος, ως συμμετέχων σε διεθνείς οργανισμούς, έχει υπογράψει και επικυρώσει σε ορισμένες περιπτώσεις 

με νόμους, μεγάλο αριθμό διεθνών συμβάσεων ή πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί για να διασφαλιστεί η συνολική 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πιο σημαντική από αυτές τις συμβάσεις / πρωτόκολλα είναι: 

❖ Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 

Θεμελιωδών Ελευθεριών και τα Πρωτόκολλά της. 

❖ Η διεθνής σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων και οι νόμοι περί επικύρωσης της 

σύμβασης. 

❖ Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. 
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❖ Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών. 

 

Στο πεδίο εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, η Κύπρος έχει επίσης υιοθετήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που παρέχει 

νομική προστασία ειδικά για άτομα που είναι θύματα διακρίσεων. Το πλαίσιο αυτό απαγορεύει αδικαιολόγητες 

διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, για συγκεκριμένους λόγους. Το νομοθετικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων περιλαμβάνει: 

❖ Ο νόμος για την καταπολέμηση του φυλετικού και κάποιου άλλου Επιτρόπου Διάκρισης. 

❖ Ο νόμος για τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων. 

❖ Νόμος για την ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής προέλευσης. 

❖ Ο νόμος για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την απασχόληση. 

❖ Ο νόμος για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση. 

❖ Ο νόμος περί ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για το ίδιο έργο ή για εργασία ίσης αξίας. 

❖ Νόμος περί Ατόμων με Αναπηρίες. 

8.2 Ελλάδα 

Η Ελλάδα έχει υπογράψει ορισμένες διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Σύμβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων 

και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων. Το ελληνικό σύνταγμα εγγυάται επίσης τα θεμελιώδη  

ανθρώπινα δικαιώματα σε όλους τους Έλληνες πολίτες Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα. Επιπλέον, η Οδηγία 

2000/43 / EΚ και 2000/78 / ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 

εγγυάται ίση μεταχείριση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα. 

Αρκετοί διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν το καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη 

Διεθνή Αμνηστία, η κρίση των προσφύγων και η χρηματοπιστωτική κρίση, μαζί με τις κακουχίες που έχει επιφέρει στον 

ελληνικό λαό, έχουν αυξήσει τις πιέσεις στις ικανότητες του κράτους για την επιβολή του σεβασμού των παγκόσμιων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Amnesty International, 2017). Τα τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα αντιμετώπισε σημαντικές 

προκλήσεις όσον αφορά την παροχή επαρκών συνθηκών υποδοχής και πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου για 

πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες μετά τη μετανάστευση ΕΕ-Τουρκίας (Διεθνής Αμνηστία, 2017). Επιπλέον, το 

κλείσιμο της διαδρομής των Βαλκανίων οδήγησε στην κατάκτηση χιλιάδων προσφύγων, αιτούντων άσυλο και 

μεταναστών στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι οποίοι ζουν σήμερα σε κακές συνθήκες (Διεθνής Αμνηστία, 2017). Είναι επίσης 

σημαντικό να σημειωθεί ότι οι καταγγελίες για βασανιστήρια και άλλη κακομεταχείριση από μέλη των δυνάμεων 

ασφαλείας κατά τη διάρκεια της σύλληψης και / ή της κράτησης συνεχίστηκαν (Διεθνής Αμνηστία, 2017). 

Δυο ανεξάρτητοι φορείς είναι τα μέσα με τα οποία το ελληνικό κράτος εποπτεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην 

Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραβιάσεων της υπεύθυνης διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού. την Εθνική 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Έλληνα Διαμεσολαβητή. 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο του Ελληνικού 

Δημοσίου για θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδρύθηκε με το Ν. 2667/1998 σύμφωνα με τις αρχές 

του Παρισιού του ΟΗΕ. Τα εγκαίνιά της έλαβαν χώρα στις 10 Ιανουαρίου 2000, όταν το συνάντησε ο Πρωθυπουργός 

Κώστας Σημίτης. Η ιδιότητα του μέλους είναι αποτέλεσμα διορισμών διαφόρων ιδρυμάτων των οποίων οι 

δραστηριότητες καλύπτουν το πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ανεξάρτητες 

αρχές, πανεπιστήμια, δικηγορικά σωματεία, πολιτικά κόμματα, Κοινοβούλιο και Διοίκηση. 
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Η Επιτροπή περιγράφει την αποστολή της ως "τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων όσον αφορά την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συνεχή ενημέρωση και προώθηση της σχετικής έρευνας" (Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων). Είναι επιφορτισμένη με τη διατήρηση μόνιμων επαφών και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς που 

ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο 

ΟΑΣΕ, με τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων κρατών, καθώς και με τα εθνικά ή διεθνείς μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. Επιπλέον, διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαδικασία χάραξης πολιτικής όσον αφορά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένου ότι έχει καθήκον να διατυπώσει συμβουλές πολιτικής σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

Ο Έλληνας Διαμεσολαβητής 

Ο Έλληνας Διαμεσολαβητής είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή που επικυρώνεται από το Σύνταγμα με το καθήκον της 

διαμεσολάβησης μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να ασκούν 

αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους. Η καθοδηγητική αρχή και ο ρόλος του Διαμεσολαβητή ως διαμεσολαβητής είναι η 

δέσμευσή του και το. Οραματίστε τις λύσεις από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν τόσο οι πολίτες όσο και η 

διοίκηση, οδηγώντας σε μια προσέγγιση win-win. Αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή στάθηκε και στέκεται από τον ελληνικό λαό 

που έχει υπομείνει τις συνεχιζόμενες δυσκολίες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. «Διερευνά τα προβλήματα που 

προκαλούνται από τη νομοθεσία ή τις διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις και αναλαμβάνει στοχοθετημένες 

πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής και τις ενισχυμένες αρμοδιότητες που 

έχει» (Συνήγορος του Πολίτη). Επιπλέον, ο Διαμεσολαβητής ενεργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων του λαού τόσο 

στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και την προώθηση της εφαρμογής 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων. Προωθεί 

ενεργά την ίση μεταχείριση και καταπολεμά κάθε μορφή διάκρισης στο δημόσιο τομέα που βασίζεται στη φυλή, την 

εθνικότητα, τη θρησκεία ή άλλη πεποίθηση, την αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Επίσης, η 

παρακολούθηση και η προώθηση της εφαρμογής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 

τόσο σε θέματα απασχόλησης στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και στην ισότιμη πρόσβαση ανδρών και 

γυναικών σε αγαθά και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος να υποβάλλει 

μόνο συστάσεις και προτάσεις στη δημόσια διοίκηση, δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις ή να ακυρώνει 

παράνομες ενέργειες της δημόσιας διοίκησης. 

Η Αρχή έχει μια εκτεταμένη και περιεκτική κατανόηση που της επιτρέπει να εξετάζει περιπτώσεις που αφορούν: 

❖ Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, όπως Υπουργεία, Φορολογικά Γραφεία, Πολεοδομικά Γραφεία, Αστυνομικά 

Τμήματα, Φυλακές, Σχολεία, Πρεσβείες / Προξενεία της Ελλάδας κλπ. 

❖ Τοπικές αρχές, δηλ. Δήμοι και Περιφέρειες, μαζί με νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους. 

❖ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Νοσοκομεία, τα 

Πανεπιστήμια, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κλπ. 

❖ Κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου όπως ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο 

Διαπίστευσης Παροχών Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΕΚΕΠΙΣ), το ΕΛΟΤ, το Ινστιτούτο Γεωλογίας και Ορυκτών Ερευνών 

(IGME), τα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Ιδρύματα κλπ. 

❖ Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, όπως η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αθηνών (ΕΥΔΑΠ), η 

ΔΕΗ, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης κ.α. 
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8.3 Ισπανία 

Η Ισπανία υπέγραψε το Σχέδιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 12 Δεκεμβρίου 2008. 

Το σχέδιο αυτό έχει δύο κύριες προτεραιότητες: «Ισότητα, μη διάκριση και ενσωμάτωση» και «Εγγύηση για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα», τα οποία ενσωματώνονται σε ένα σύνολο ενεργειών στο πλαίσιο της επιμέρους δράσης για την 

εξωτερική δράση και την εσωτερική δράση.  

Συγκροτείται μια ομάδα στόχων στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης, όπως η συνέχιση της δέσμευσης για ειρήνη, 

δημοκρατία, αναπτυξιακή συνεργασία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη, προκειμένου να οικοδομηθεί μια πιο 

δίκαιη και πιο υποστηρικτική παγκόσμια κοινωνία. Για το σκοπό αυτό παρέχονται και διευθετούνται σαράντα ένα μέτρα 

ανά πεδίο δράσης των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οργάνωσης για την ασφάλεια και τη συνεργασία 

στην Ευρώπη και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. 

Όσον αφορά την εσωτερική δράση και την αρχή ότι οι δημόσιες αρχές συνδέονται με το Σύνταγμα στις ενέργειές τους και 

είναι αυτές που προωθούν τις συνθήκες για ελευθερία και ισότητα ατόμων ή ομάδων που τις διαμορφώνουν, είναι 

πραγματικές και αποτελεσματικές, εκατόν τριάντα μέτρα ομαδοποιούνται ανά υποκείμενα δικαιωμάτων. 

Το σχέδιο περιλαμβάνει πολιτικά και πολιτικά δικαιώματα, οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δικαιώματα και μια 

ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που άρχισε να αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 70, όπως το δικαίωμα στην 

ανάπτυξη, το δικαίωμα στην ειρήνη και το δικαίωμα στο περιβάλλον 

Το Σχέδιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προέβλεψε τη δημιουργία από την κυβέρνηση μιας επιτροπής παρακολούθησης 

που συγκροτήθηκε από τα εκτελεστικά μέλη, τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών και τον Διαμεσολαβητή, που συστάθηκε 

με το διάταγμα PRE / 1597/2009, 15 Ιουνίου. 

Η επιτροπή αυτή συμμετείχε σε πέντε συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του σχεδίου που ολοκληρώθηκε το 2011. 

Τον Νοέμβριο του 2012 δημοσιεύθηκε έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή, τη συμμόρφωση και την πρόοδο 

των μέτρων του Πρώτου Σχεδίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαιώνοντας ότι έγιναν ορισμένες σημαντικές 

συμφωνίες, όπως η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων για Σεξουαλική 

Εκμετάλλευση, τη σύσταση της Διεθνούς Επιτροπής κατά της θανατικής ποινής, τη σύναψη της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, την επικύρωση της Σύμβασης για την 

απαγόρευση των βόμβων συμπλέγματος και τη διεθνή σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τις 

εξαναγκαστικές εξαφανίσεις. 

Αυτό το πρώτο σχέδιο ήταν μια πρόοδος, αλλά κατά την εφαρμογή του ορισμένα ζητήματα που έπρεπε να 

αντιμετωπιστούν με μια δεύτερη εκδοχή του σχεδίου. Ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με την εφαρμογή των 

προτάσεων, τις προθεσμίες, τη διαφάνεια, τους δείκτες παρακολούθησης, τη λογοδοσία και τους τρόπους συμμετοχής 

της κοινωνίας των πολιτών. 

Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία υπάρχει ένα σχέδιο πρότασης, ηλικίας άνω των δύο ετών, το Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο 

Επιχειρήσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 61. 

                                                                 
61 Second National Action Plan on Business and Human Rights http://observatoriorsc.org/wp-content/uploads/2014/08/pnedh-borrador-julio-2014.pdf 

 

http://observatoriorsc.org/wp-content/uploads/2014/08/pnedh-borrador-julio-2014.pdf
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Η διάρθρωση του Σχεδίου διαχωρίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές σε τρεις πτυχές, το κυβερνητικό καθήκον 

προστασίας, την υποχρέωση των εταιρειών να σέβονται και την πρόσβαση σε μηχανισμούς προσφυγής. Τα μέσα για την 

πραγματοποίηση αυτών των δεσμεύσεων είναι κυρίως κανονισμοί, φορολογικές ελαφρύνσεις, οικονομικοί, εμπορικοί 

και διυπουργικοί και διοργανικοί συντονισμοί. 

Με το Σχέδιο αυτό η κυβέρνηση δεσμεύεται να αναπτύξει όλες τις συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 

υιοθέτησε η Ισπανία στα Ηνωμένα Έθνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνδέσει εσωτερικά τις δημόσιες και ιδιωτικές 

εταιρείες στην προώθηση και το σεβασμό τους, βελτιώνοντας παράλληλα την ανάλυση των εξωτερικές προκλήσεις. 

Το Σχέδιο συνδέεται άμεσα με την Ισπανική Στρατηγική Κοινωνικής Ευθύνης. Πρόκειται για ένα ανοικτό σχέδιο, το οποίο 

θεωρείται ως σημείο εκκίνησης, υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση κάθε τρία χρόνια και τροφοδοτείται με νέες 

προτάσεις και δεσμεύσεις. 

Στο κεφάλαιο των κυβερνητικών υποχρεώσεων, η κυβέρνηση δεσμεύεται να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρηματικές 

οργανώσεις και τα συνδικάτα να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής κατάρτισης, αξιολόγησης και επίλυσης 

ερωτημάτων. Όπως δείχνει αυτό το σχέδιο, χάρη σε αυτήν την πλατφόρμα, οι εταιρείες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση 

σε περιοδικά σε ηλεκτρονικά μαθήματα, να διαβουλεύονται με υλικό αναφοράς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η 

ΕΕ θα έχει επεξεργαστεί οδηγούς και άλλους πόρους ενδιαφέροντος και πρακτικά εργαλεία »που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κατευθυντήριες αρχές σε όλα τα 

επιχειρηματικά επίπεδα ». 

Μία από τις πιο σχετικές ενημερώσεις του σχεδίου είναι ότι για να διασφαλιστεί η ευθύνη των εταιρειών για σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κυβέρνηση θα μελετήσει και θα εφαρμόσει ένα σύστημα κινήτρων. Το σύστημα αυτό 

θα περιλαμβάνει μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις που θα εφαρμόζουν μια επαρκή πολιτική για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και αυτές θα μπορούσαν να είναι οικονομικές, εμπορικές, παρουσία, ορατότητα και εικόνα. 

Το καθήκον του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών και Συνεργασίας είναι να συντονίσει 

την εξωτερική πολιτική της Ισπανίας στην προστασία και προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην εκπόνηση, 

την πρόταση και την εφαρμογή αυτής της πολιτικής στους διεθνείς οργανισμούς. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ. 

Σύμφωνα με τη μελέτη «CSR στην αλυσίδα εφοδιασμού των 50 μεγαλύτερων εταιρειών στην Ισπανία», στην Ισπανία 

διενεργήθηκαν μερικές μελέτες για την ανάλυση της κατάστασης εφαρμογής της ΕΚΕ στη διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασμού με τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Το παρόν έγγραφο αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι μεγαλύτερες εταιρείες της Ισπανίας ενσωματώνουν κριτήρια ΕΚΕ 

στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το 96% των εταιρειών εφαρμόζουν 

πρακτικές που σχετίζονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ΕΚΕ, το 80% των εταιρειών εφαρμόζουν μηχανισμούς 

ελέγχου, το 78% εφαρμόζει προωθητικά μέτρα και το 62% λαμβάνει συνεργατικές ενέργειες. 

 

Μελέτη Μέθοδος έρευνας και δείγμα 
Αποτέλεσμα σε σχέση με τον κώδικα 

δεοντολογίας 

Το Ίδρυμα Adecco (2012) 
Έρευνα σε 250 διευθυντές HR από Το 35% των εταιρειώνδιαθέτουν 
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αντιπροσωπευτικές ισπανικές εταιρείες. υπεύθυνο σύστημα πιστοποίησης 

προμηθευτών 

Σύλλογος Αριστείας 

Βιωσιμότητας(2011) 

Έρευνα σε 144 μεγαλύτερες εταιρείες ή 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

Ισπανία. 

Το 52% των εταιρειών έχει συγκεκριμένο 

κωδικό προμηθευτή και το 91% των 

εταιρειών έχουν εφαρμόσει ένα μέτρο 

ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Foretica (2011) 
Έρευνα σε 1.031 αντιπροσωπευτικές 

ισπανικές εταιρείες. 

Το 11% των εταιρειών πραγματοποιεί 

περιβαλλοντικούς και / ή κοινωνικούς 

ελέγχους στους προμηθευτές τους και το 

6% δηλώνει ότι θα το πράξει στο μέλλον. 

Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών 

και Οικονομικών Επιστημών 

(2010) 

Έρευνα σε 32 εταιρείες IBEX 35. 

Το 69% των εταιρειών εκτελεί 

προηγμένες υπεύθυνες πρακτικές 

διαχείρισης προμηθευτών 

Ίδρυμα Εταιριών Οικογενειών 

(2009) 

Έρευνα σε 34 εταιρείες που συνδέονται 

με το Ινστιτούτο Οικογενειακών 

Εταιρειών (μεγάλες ισπανικές 

οικογενειακές επιχειρήσεις) 

Το 50% των εταιρειών έχουν 

ενσωματώσει την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη στις σχέσεις τους με τους 

προμηθευτές. 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. PLAZA RANA, 2013. 

Το ατυχές ατύχημα της Plaza Rana, το οποίο κοστίζει τις ζωές περισσότερων από χίλιους εργαζομένους, θα πρέπει να 

σημειωθεί, καθώς πυροδότησε στο διεθνές πλαίσιο την ανάγκη για αυξημένα μέτρα ασφαλείας των εργοστασίων όπου 

οι πολυεθνικές έχουν μεταφέρει την παραγωγή τους. 

Για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι διαχείρισης της αύξησης του αριθμού των προμηθευτών που βρίσκονται σε 

μεγάλο βαθμό στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι εταιρείες έχουν αυστηρούς κώδικες δεοντολογίας που οι προμηθευτές 

πρέπει να συμμορφώνονται και να ελέγχουν την ανιχνευσιμότητα της παραγωγής, επαληθεύοντας ότι πληρούνται οι 

προδιαγραφές εργασίας και ασφάλειας και όχι outsourcing την κατασκευή σε τρίτους. Για παράδειγμα: 

INDITEX 

Η Inditex εργάστηκε το 2015 με 1.725 προμηθευτές που παρήγαγαν πάνω από 20.000 μονάδες ετησίως σε είδη ένδυσης, 

υποδήματα ή αξεσουάρ από 50 χώρες, οι οποίες κατέγραψαν 6.298 εργοστάσια (916 περισσότερα από το προηγούμενο 

έτος). Η καταχώριση των εργοστασίων υφασμάτων ως αποτέλεσμα της έμφασης στην εξασφάλιση της ανιχνευσιμότητας 

σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού έχει αυξηθεί κατά το τελευταίο έτος και έχουν εργαστεί για την τυποποίηση μεθόδων 

που εξασφαλίζουν την ανιχνευσιμότητα για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου μοντέλου. Όλοι οι προμηθευτές πρέπει να 

δηλώσουν τα εργοστάσιά τους, επιτρέποντας τον έλεγχο της παραγωγικής τους ικανότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η 

Inditex επιδιώκει να ελέγχει σε παγκόσμιο επίπεδο την αλυσίδα εφοδιασμού της και να μειώνει τη δυνατότητα 

εξωτερικής ανάθεσης. 
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Το 2015, η Inditex πραγματοποίησε 10.977 ελέγχους για να αξιολογήσει και να βελτιώσει την αλυσίδα εφοδιασμού. Όλοι 

οι κατασκευαστές υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους από την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης με την Inditex (μέσω 

προβολής). Επιπλέον, πρέπει να διενεργούν σε τακτική βάση κοινωνικούς, ειδικούς ελέγχους και ελέγχους 

ιχνηλασιμότητας. Οι τελευταίοι αυξήθηκαν κατά 16% (υπάρχουν 2.866 έλεγχοι ιχνηλασιμότητας), περισσότεροι από τους 

μισούς στην Αμερική, για να επαληθεύσουν την επιτόπου παραγωγή σε δηλωμένα και εγκεκριμένα εργοστάσια. Κατά τη 

διάρκεια των άνω των 2.800 επισκέψεων εντοπίστηκαν 325 παραβιάσεις. Μετά από έναν κοινωνικό έλεγχο, η Inditex 

καταρτίζει σχέδια διορθωτικών ενεργειών σε κάθε εργοστάσιο. Το 2015, υλοποιήθηκαν 510 σχέδια, εκ των οποίων το 

64% ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Η μη μετάβαση έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση του προμηθευτή ή του 

εργοστασίου και δεν αποτελεί μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού. 

MANGO 

Το Mango διέθετε, το 2015, 513 προμηθευτές και 885 εργοστάσια που παρήγαγαν ενδύματα και αξεσουάρ, τα οποία 

πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας και να υποβάλλονται σε ανάλυση και επαλήθευση για να 

εξασφαλίσουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις τους. Η εταιρεία διενεργεί ελέγχους συντήρησης κάθε ένα ή δύο χρόνια, 

ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και, επιπλέον, όταν αναθέτει μια συλλογή σε ένα νέο εργοστάσιο, ξεκινούν έναν 

κοινωνικό έλεγχο από εξωτερικούς ελεγκτές. Εάν διαπιστώσει παραβίαση του κώδικα, δημιουργείται ένα σχέδιο δράσης 

και χρονοδιάγραμμα για τη διόρθωση των ελλείψεων. 

Το 2015, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 396 εξωτερικοί έλεγχοι, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση. Έξι από τα δέκα εργοστάσια στην Τουρκία και την Κίνα. 77 κινεζικά εργοστάσια και 73 τουρκικά εργοστάσια 

παραβίασαν μέρος του κώδικα δεοντολογίας, ακολουθούμενη από το Πακιστάν (27) και το Βιετνάμ (22). επίσης πέντε 

από τις 14 εγκαταστάσεις που εργάζονται για τον όμιλο στην Ισπανία. Οι περισσότεροι παραβιάστηκαν ήταν η υγεία και 

η ασφάλεια στην εργασία και το ωράριο εργασίας, και σε μικρότερο βαθμό, οι μισθοί. 

H&M 

Η H & M ξεκίνησε πέρυσι ένα νέο πρόγραμμα αξιολόγησης των προμηθευτών της, το οποίο ταξινόμησε σε τρία επίπεδα 

με βάση την εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων (που συνδέονται με τα πρότυπα της ΔΟΕ), την εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης που αποτρέπουν την παραβίαση και τις επιδόσεις σε πτυχές όπως η περιβαλλοντική τη διαχείριση και τη 

σχέση με την κοινότητα. Το σύστημα αυτό, το οποίο αποσκοπεί να υπερβεί τον απλό έλεγχο, αποτελεί μέρος της 

προσέγγισης του σουηδικού ομίλου για την προώθηση της διαφάνειας της αλυσίδας εφοδιασμού του, την ενίσχυση των 

δεσμών με τους προμηθευτές του μέσω στρατηγικών συμμαχιών και τη στήριξη της μελλοντικής του ανάπτυξης. Η H & M 

διαθέτει 820 προμηθευτές, εκ των οποίων οι 153 είναι στρατηγικές, με 1.882 εργοστάσια, κυρίως στη Νοτιοανατολική 

Ασία και την Άπω Ανατολή. Το 2015, το 80% των εργοστασίων αξιολογήθηκαν τουλάχιστον μία φορά. 

EL CORTE INGLÉS  

Οι προμηθευτές του El Corte Inglés (31.654 το προηγούμενο έτος) πρέπει να αποδεχθούν τον κώδικα δεοντολογίας της 

πρωτοβουλίας Business Social Compliance Initiative (Bsci). Από το 2009, πραγματοποίησαν 2.933 κοινωνικούς ελέγχους 

σε προμηθευτές από 19 χώρες, μια διαδικασία που εντάθηκε το 2015, όταν έλεγξε 1.033 εργοστάσια σε τρίτες χώρες 

(710 στην Κίνα, στην Ινδία 89 και 85 στο Μπαγκλαντές). 

MARKS & SPENCER 

Η Marks & Spencer δημοσίευσε ένα διαδραστικό ηλεκτρονικό χάρτη με τη θέση των 700 προμηθευτών ρούχων, 

υποδημάτων και αξεσουάρ της. Ο όμιλος, ο οποίος διαθέτει 2.200 προμηθευτές παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένων 
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των προμηθευτών τροφίμων), ενίσχυσε τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πρέπει να τηρούν οι προμηθευτές, 

οι οποίοι υποβάλλονται σε συχνές ελέγχους για τον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων. Πέρυσι, ανέλυσαν 660 από 

1.349 εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας που απασχολούσαν περισσότερους από 830.000 ανθρώπους και απαιτούσαν 

6.226 βελτιώσεις (68% σχετικές με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και 15% με το ωράριο εργασίας). 

8.4 Σλοβενία  

Οι εταιρείες της Σλοβενίας δεν γνωρίζουν εν γένει επαρκώς τα οφέλη των πιστοποιητικών ΕΚΕ (συμπεριλαμβανομένου 

του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), για να τα ζητήσουν από τους προμηθευτές τους. Από την άλλη πλευρά, 

ορισμένες εταιρείες, που λειτουργούν ως προμηθευτές στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού, κατευθύνονται προς 

συμμόρφωση με τα πρότυπα και τα πιστοποιητικά ΕΚΕ.62 Οι εταιρείες της Σλοβενίας μπορούν, για παράδειγμα, να 

υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση Bureau Veritas για το πιστοποιητικό κοινωνικής ευθύνης SA 8000, το οποίο 

επικεντρώνεται στα δικαιώματα των ανθρώπων και των εργαζομένων.63 Πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενδέχεται 

να υποχρεωθούν να προσθέσουν αναφορές σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπεύθυνη διαχείριση της 

αλυσίδας εφοδιασμού με την έγκριση του νέου νόμου για τις εταιρείες και την απαίτηση δημοσιοποίησης μη 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με την ποικιλομορφία στις ετήσιες εκθέσεις. 

 

Η Σλοβενία αναπτύσσει επί του παρόντος το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 

πλαίσιο της ευθύνης του κράτους να διαδώσει και να εφαρμόσει τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
  64,65.Ωστόσο, είναι ήδη δραστήρια σε ορισμένα ζητήματα όπως η επισφαλής εργασία και η παρενόχληση, η εμπορία 

ανθρώπων, η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας και η συνεργασία για τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες καλύπτουν 

ορισμένες πτυχές των επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προώθηση και προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών εταιρειών, π.χ. σε ολόκληρη την αλυσίδα 

παραγωγής, αναφέρεται επίσης ως ένας από τους τομείς προτεραιότητας για το ΕΣΔ 66. 

 

Το αρμόδιο υπουργείο για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρά το γεγονός ότι το αρμόδιο υπουργείο για το ΕΣΕ για την ΕΚΕ και 

ενεργεί επίσης ως μηχανισμός διαμαρτυρίας και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων67, είναι το Υπουργείο 

Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, το οποίο δεν έχει προγράμματα ευαισθητοποίησης σε αυτό το θέμα (λόγω 

έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού).68 

 

                                                                 
62 CSR in Slovenia, Jure Zrilic, European Company Law, Vol. 8, No. 2-3, pp 119-122, 2011, University of Oslo Faculty of Law 
Research Paper No. 2011-13 (available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1774757, last accessed: 
31.5.2017) 
63 Bureau Veritas Slovenija, SA 8000: 
http://www.bureauveritas.si/wps/wcm/connect/bv_si/Local/Home/bv_com_serviceSheetDetails?serviceSheetId= 
13803&serviceSheetName=SA+8000 (17.01.2011). 
64http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx 
65 Annual reports on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises available at 
http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm (last accessed: 31.5.2017) 
66 Internal documents of the inter-sectorial workgroup for the development of Slovenian Action Plan for the 
implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights  
67 Internal report to the HR in Business workgroup by MFA 
68 Internal report to the working group on HR in Business by MGRT 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1774757
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm
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Επίσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Διαμεσολαβητή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Διαμεσολαβητής για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι αρμόδιος μόνο για το έγκυρο τμήμα του δημόσιου τομέα. Η παρέμβαση του 

Διαμεσολαβητή στον τομέα των παραβιάσεων των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στον οικονομικό / ιδιωτικό 

τομέα θα ήταν παραδεκτή μόνο εάν αποδειχθεί ότι η αιτία τέτοιων παραβιάσεων έγκειται στις συστημικές ελλείψεις και 

παρατυπίες.69 

 

8. 5 Νορβηγία 

Η κυβέρνηση δημιούργησε ένα Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Νορβηγία ως οδηγό για την εφαρμογή των κατευθυντήριων 

γραμμών του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, το ΕΣΕ αναφέρει ότι για να λειτουργήσει ως μη δικαστικός μηχανισμός διαμαρτυρίας, 

πρέπει να λειτουργήσει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενα κεφάλαια, η νορβηγική κυβέρνηση έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τις εταιρείες ώστε 

να ενσωματώσει τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεδομένου ότι το 

ισχύον διεθνές πρότυπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις, για το οποίο και οι κατευθυντήριες γραμμές 

του ΟΗΕ για το Παγκόσμιο Σύμφωνο και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ βρίσκουν την καθοδήγησή τους, η 

κυβέρνηση αναγνωρίζει σαφώς την αξία των αρχών και τις περιγράφει στο ΕΣΔ. Πολλά ανθρώπινα δικαιώματα 

προστέθηκαν συγκεκριμένα στο Νορβηγικό Σύνταγμα το 2014, εκτός από την ύπαρξη πολλών από τις πράξεις που 

απαριθμούνται στο Τμήμα 5, όπως ο νόμος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο νόμος περί εργασιακού περιβάλλοντος, ο 

νόμος για την ισότητα των φύλων, ο νόμος για την καταπολέμηση της ρύπανσης κ.λπ. Ο Νόμος για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα ορίζει ότι ορισμένες συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν την ίδια ισχύ με τη νορβηγική 

νομοθεσία και υπερισχύουν έναντι άλλων νομοθεσιών που έρχονται σε σύγκρουση με αυτές. Το ΕΣΔ αναφέρει επίσης ότι 

παρόλο που πολλές από αυτές τις νομοθεσίες έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις ενέργειες της ΕΕ για επανεξέταση και ενδεχόμενη αναθεώρηση. 

Στο πρώτο τμήμα του ΕΣΚ, η κυβέρνηση περιγράφει τους στόχους του σχεδίου δράσης. Στο επόμενο τμήμα περιγράφουν 

τις δικές τους ευθύνες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τις αρχές 1-10, που αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις και τις επενδυτικές ευθύνες. 

Το επόμενο τμήμα ορίζει ειδικότερα την ευθύνη των εταιρειών να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των 

αρχών 11-12 και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ασκούν υπεύθυνη την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με 

βάση την αρχή 13, αποφεύγοντας την πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και επιδιώκοντας να 

μετριάσουν τις ζημίες που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητές τους . Όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ ΜΜΕ και 

εταιρειών με περισσότερους πόρους, το ΕΣΔ αναφέρεται στην αρχή 14, η οποία παρέχει συστάσεις για όλες τις εταιρείες, 

αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στις μεγαλύτερες. Αναφερόμενο στις αρχές 15-20, μια εταιρεία καθοδηγείται για να 

ανταποκριθεί στις ευθύνες της, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενσωματώνονται στις πολιτικές τους και να 

ακολουθούνται μέσω της δέουσας επιμέλειας και της διαχείρισης κινδύνων και ότι οι εταιρείες πρέπει να έχουν 

διαδικασίες για την αποκατάσταση στην περίπτωση των παραβιάσεων. Οι αρχές 21-24 σχετικά με την εξωτερική 

υποβολή εκθέσεων, τους μηχανισμούς παραπόνων και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περιγράφονται επίσης για να 

ολοκληρωθεί το τμήμα σχετικά με την ευθύνη της εταιρείας. 

Μέσω της παρουσίασης όλων των αρχών στο νορβηγικό πλαίσιο, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση αναμένει από τις 

εταιρείες να ακολουθήσουν τις αρχές της υπεύθυνης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο στο εσωτερικό όσο 

και κυρίως στο εξωτερικό. Αναφέρουν επίσης ότι: "Προς το παρόν, δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένεται ότι τα εισαγόμενα 

                                                                 
69 Internal report to the working group on HR in Business by Ombudsman  
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αγαθά ή τα ημιτελικά προϊόντα από όλες τις χώρες θα έχουν παραχθεί με οποιοδήποτε κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης 

συμμετοχής σε παραβιάσεις διεθνώς αναγνωρισμένων κανόνων και κανόνων" Υπουργείο Εξωτερικών, 2009, σελ. 39). 

Επομένως, οι εταιρείες αναμένεται να διατηρήσουν το εργασιακό περιβάλλον και τα πρότυπα δικαιωμάτων, τουλάχιστον 

στον τομέα που μπορεί να επηρεάσει άμεσα ως αγοραστής ή πωλητής. Παρόλο που είναι κάπως απογοητευτικό, χωρίς 

μεγαλύτερη διαφάνεια και αποκάλυψη σε ολόκληρες αλυσίδες εφοδιασμού, είναι δύσκολο να εντοπιστούν τα 

δικαιώματα που διατηρούνται εκτός αυτού του τομέα. 

Ωστόσο, οι νορβηγικές εταιρείες πρέπει να καθορίσουν τις απαιτήσεις για τους προμηθευτές τους και να συνεργαστούν 

μαζί τους για να τις ικανοποιήσουν. Η κυβέρνηση προτείνει οι εταιρείες να αναπτύξουν έναν κώδικα δεοντολογίας μέσω 

του οποίου μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση των υποχρεώσεων εκπλήρωσης. Η Πρωτοβουλία για την Ηθική 

Εμπορία της Νορβηγίας (ETI-Norway) ιδρύθηκε το 2000 από την Norwegian Church Aid, τη Νορβηγική Συνομοσπονδία 

Συνδικάτων, την Ομοσπονδία Νορβηγικών Επιχειρήσεων Εμπορίου και Υπηρεσιών και την Coop Norway και διεύρυνε 

πληροφορίες σχετικά με τη βελτίωση των εργασιακών και περιβαλλοντικών πρακτικών παγκοσμίως. Στόχος τους είναι να 

ενισχύσουν την υποστήριξη των ζητημάτων δεοντολογικού εμπορίου και να υποστηρίξουν τα μέλη στην ανάπτυξη 

δεοντολογικών εμπορικών πρακτικών. Η ETI-Νορβηγία παρέχει ειδικά εργαλεία και μεθόδους, αξιολόγηση και διαχείριση 

κινδύνων, πρωτοβουλίες κατάρτισης και καθοδήγηση, δημιουργία ικανοτήτων και υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ 

εταιρειών, αρχών και ΜΚΟ.Czech Republic. 

8. 6 Τσεχική Δημοκρατία  

Στο ΕΣΔ ΕΚΕ στην Ε.Ε. αναφέρεται ο χώρος παρατήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αναφορά στον Χάρτη των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ελευθεριών που εφαρμόζεται ειδικά στο εθνικό περιβάλλον. Το ζήτημα της υπεύθυνης 

διαχείρισης της αλυσίδας προμηθευτών δεν λύνεται λεπτομερώς στο ΕΣΔ. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τα βασικά δικαιώματα και η ελευθερία αντιπροσωπεύουν τα σημαντικότερα ατομικά 

δικαιώματα. Στη χώρα μας, εγγυάται ιδιαίτερα ο Χάρτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και οι διεθνείς 

συνθήκες. 

Όσον αφορά τα διεθνή έγγραφα, η CR δεσμεύεται ιδιαίτερα από τη Συνθήκη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αριθ. 29 

της καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 

Την ελευθερία και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ορίζοντας το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στις ευνοϊκές 

συνθήκες εργασίας, την απαγόρευση της καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, την απαγόρευση της παιδικής 

εργασίας, το δικαίωμα ευνοϊκών συνθηκών εργασίας, το δικαίωμα δίκαιης αμοιβής για εργασία, την ελεύθερη επιλογή 

του επαγγέλματος και το δικαίωμα στην ενίσχυση κατά την επιλογή της εργασίας. Σε σχέση με το δικαίωμα στην 

ελεύθερη επιλογή του επαγγέλματος και την αλλαγή του, κάθε μορφή άμεσης και έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου, 

σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, πολιτείας, κοινωνικής προέλευσης, 

φύλου, γλώσσας, υγείας το κράτος, η ηλικία, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, η κοινωνική προέλευση, η περιουσία, η 

οικογενειακή κατάσταση ή τα καθήκοντα προς την οικογένεια, την πολιτική ή άλλη σκέψη, η συμμετοχή και η 

δραστηριότητα στα πολιτικά κόμματα ή κινήματα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή οι οργανώσεις εργοδοτών 

απαγορεύονται ρητά. 

Η υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας προμηθευτών αποτελεί το αντικείμενο του "Οδηγού μέσω της ΕΚΕ - Διαχείριση της 

αλυσίδας προμηθευτών (CSR COMPASS)". Είναι το δωρεάν ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις 

εταιρείες να εφαρμόσουν υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας προμηθευτών. Το εργαλείο αυτό επικεντρώνεται στις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής, επιχειρήσεις και εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Το εργαλείο είναι το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εμπορίου και Ανάπτυξης της Δανίας και της Συνομοσπονδίας 

Δανικής Βιομηχανίας και στην Κύπρο, ενδιάμεση ήταν στο πλαίσιο του έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. 

Ανθρώπινο Δυναμικό και Απασχόληση. 
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Τον Μάιο του 2017, το MPO (Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου) διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα "Υπεύθυνη 

επιχείρηση από την άποψη των αλυσίδων προμηθευτών στον τομέα των ειδών ένδυσης και υποδημάτων". Ομιλητές στο 

σεμινάριο: Οι εκπρόσωποι της Γραμματείας του Τσεχικού Εθνικού Σημείου Επαφής (NKM), εκπρόσωπος του 

αναπτυξιακού οργανισμού Η Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ιδιοκτήτρια της εταιρείας 

VAVI, sro, οικογενειακή επιχείρηση, επικεντρώθηκε στην παραγωγή πουκάμισα και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου 

Κυκλικής Οικονομίας. 

Συμπεράσματα 

Το ζήτημα της υπεύθυνης διαχείρισης της αλυσίδας προμηθευτών στο πλαίσιο της ΕΚΕ είναι γνωστό σε εθνικό επίπεδο, 

αλλά δεν επιλύεται συστηματικά. 

9  Κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης 
 

9.1 Κύπρος 

Όσον αφορά τις κοινωνικές πολιτικές και την πολιτική απασχόλησης, αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που αφορούν την 

ισότητα και την ποικιλομορφία και την πρόσβαση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Από την άποψη αυτή, 

πολλά από τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ατζέντας «Ευρώπη 2020» και τις εμβληματικές 

πρωτοβουλίες της. 

Εντούτοις, μπορεί να είναι δύσκολο να σχεδιαστεί μια γραμμή μεταξύ των πρακτικών της ΕΚΕ και των προσεγγίσεων που 

υιοθετούν οι εταιρείες σε σχέση με τα μέτρα εθνικής πολιτικής. 

 

Η Κύπρος προσπαθεί με κάποιες ενέργειες για να υποστηρίξει την ένταξη των απομακρυσμένων από την αγορά εργασίας 

ατόμων. Παρέχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις με τη μορφή επιδοτήσεων για να τους ενθαρρύνουν να προσφέρουν 

ευκαιρίες απασχόλησης σε μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας. Τα μέτρα αυτά έχουν αποκτήσει αυξανόμενη 

σημασία ως αποτέλεσμα της κρίσης. Επίσης, οι πρωτοβουλίες για προσφορά ευκαιριών σε νέους με χαμηλή ειδίκευση 

είναι κάτι που έχει εξεταστεί πρόσφατα από την κυπριακή κυβέρνηση μέσω ενός προγράμματος επιδοτήσεων, αλλά δεν 

είναι κάτι που η επιχείρηση θα το θεωρούσε ως μέτρα για την ΕΚΕ. 

 

Σε αναγνώριση της υποδειγματικής επιχειρηματικής πρακτικής στις κοινωνικές πολιτικές που υπερβαίνει τις νομικές 

απαιτήσεις, αναγνωρίζονται βραβεία τέτοιων μέτρων. Το βραβείο παρέχει κίνητρο στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν 

αυτές τις πρακτικές καθώς και να αναγνωρίσουν τα επιτεύγματα των επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα. Αυτό μπορεί να 

έχει ορισμένες θετικές επιπτώσεις στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης για προσλήψεις και 

διατήρηση. Ορισμένα από αυτά τα βραβεία αναγνώρισαν τα επιχειρηματικά επιτεύγματα όσον αφορά τα μέτρα για την 

ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα και τις πρωτοβουλίες ενός φιλικού προς την οικογένεια εργασιακού 

περιβάλλοντος. 

 

Επίσης στην Κύπρο έχει αρχίσει να υποστηρίζει τη συμμετοχή ορισμένων μειονεκτουσών ομάδων στο χώρο εργασίας. 

Ορισμένοι επιδιώκουν να υποστηρίξουν εκείνους που εκπροσωπούνται λιγότερο καλά, για παράδειγμα, προωθώντας τη 

δια βίου μάθηση για τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες σε ανώτερα στελέχη και την προώθηση της απασχόλησης ατόμων 

με ειδικές ανάγκες. 
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Επιπλέον, δίνεται ολοένα και περισσότερη προσοχή στις εθελοντικές πρωτοβουλίες που προωθούν τη διαχείριση της 

πολυμορφίας στον εργασιακό χώρο. Επίσης, ορισμένες μεγάλες ΜΜΕ στην Κύπρο ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 

προγραμμάτων εθελοντισμού για τους εργαζομένους τους. 

.  

 

9.2 Ελλάδα  

Το ελληνικό κράτος δεν διαθέτει σήμερα επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την προώθηση της πρωτοβουλίας ΕΚΕ, ενώ 

στερείται επίσης ενός ισχυρού πλαισίου για την προώθησή του. Αντ 'αυτού βασίζεται στο υφιστάμενο ευρωπαϊκό 

πλαίσιο μαζί με τις δράσεις μη κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών ομάδων όπως η CSR Hellas, το Ινστιτούτο Εταιρικής 

Υπευθυνότητας και ο Δείκτης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μεταξύ άλλων. 

Όσον αφορά την προώθηση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των περιθωριοποιημένων ομάδων 

στο χώρο εργασίας, ο ελληνικός νόμος λειτουργεί ως ζωτικός πυλώνας προστασίας.  Ειδικά: 

❖ Ο Ν. 2716/1999 για τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (KoiSPE) με στόχο την 

κοινωνικοοικονομική ένταξη και την επαγγελματική ένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που 

συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην οικονομική αυτάρκεια. 

❖ Η Οδηγία 2000/43 / ΕΚ και 2000/78 / ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως 

φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού. 

❖ Ο Ν.3896 / 2010 σχετικά με την ισότητα ευκαιριών και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στον χώρο 

εργασίας και την απασχόληση στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. 

❖ Ο Ν.4019 / 2011 για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα που αφορούν την ίδρυση 

επιχειρήσεων που προάγουν την κοινωνική και οικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, τη 

μείωση της φτώχειας και τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

❖ Ο νόμος 4430/2016 για την κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία, η οποία βελτιώνει σημαντικά τις αδυναμίες 

του προηγούμενου νόμου, εισάγει την έννοια του συνεταιρισμού εργαζομένων, εισάγει περισσότερες 

διευκολύνσεις και καθορίζει μέτρα για τη διαφάνεια στη λειτουργία των κοινωνικών συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων 

Το πρόγραμμα κατάρτισης Voucher. 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαχειρίζεται μια σειρά πρωτοβουλιών για 

την προώθηση της ένταξης των ανθρώπων από την αγορά. Αναμφισβήτητα, η σημαντικότερη πρωτοβουλία του 

Υπουργείου είναι το πρόγραμμα "Εκπαιδευτικό κουπόνι" με κύριο στόχο την επίτευξη μιας δομημένης πορείας για την 

είσοδο των ανέργων στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τοποθέτηση στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. 

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η συνεργασία μεγάλου αριθμού άμεσων φορέων, όπως η Διαχειριστική 

Αρχή Αιτήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως κύριος φορέας 

υλοποίησης, η Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού φορέα 

χρηματοδότησης, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ως θεσμικό όργανο που είναι υπεύθυνο για θέματα 

απασχόλησης και το CTI «Diophantus» ως εταίρος πληροφορικής (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2015). Σε αυτές τις ομάδες ενδιαφερομένων πρέπει να προστεθούν οι φορείς και οι 

οργανώσεις που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση κλήσεων όπως το Κουπόνι, δηλαδή το Τεχνικό Επιμελητήριο 
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Ελλάδας, η Ένωση Δημοσιογράφων των Ημερησίων Εφημερίδων της Αθήνας, το Ινστιτούτο Εργασίας του Συνδικαλιστικού 

Συνεδρίου της Ελλάδας, το Γραφείο Απασχόλησης Ναυτικής Εργασίας και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης. 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, "Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος VOUCHER (http://voucher.gov.gr), το οποίο παρέχει στους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και τα στελέχη των δημόσιων αρχών online υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σχετικά με τη συνολική διαχείριση 

των διαδικασιών κατάρτισης "(Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2015). 

Το σύστημα διαχείρισης VOUCHER, το οποίο υλοποιείται από την CTI 'Diophantus', υιοθετεί μια αρθρωτή αρχιτεκτονική 

που αποτελείται από μεμονωμένα υποσυστήματα. Κάθε υποσύστημα εξειδικεύεται ανάλογα με τη φύση κάθε κλήσης, 

με τις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε κλήσης και έτσι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πρέπει να διαμορφώνει 

διαφορετική επιχειρησιακή λογική και διαχείριση δεδομένων. Επιπλέον, εκτός από την εφαρμογή πολλαπλών και 

σύνθετων ροών εργασίας, το πληροφοριακό σύστημα VOUCHER διασυνδέεται επίσης και ανταλλάσσει ηλεκτρονικά 

δεδομένα με άλλα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, όπως τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού 

Απασχόλησης της Manpower, του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, και Ταμείο Αποστολών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Ένωση Δημοσιογραφικών Εφημερίδων 

Αθηνών "(Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2015). Ως 

εκ τούτου, οι πολίτες και οι φορείς παροχής 

κατάρτισης έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και 

να επωφεληθούν από τα οφέλη που παρέχουν τα 

προγράμματα κατάρτισης, με αυτόν τον τρόπο να 

ελαχιστοποιήσουν τη χρήση εγγράφων και να 

παρακάμψουν τη γραφειοκρατική διαδικασία. Οι 

εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές είναι επίσης σε θέση 

να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις 

προαναφερθείσες διαδικασίες προγραμμάτων 

κατάρτισης, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση 

του κόστους διαχείρισης και την εφαρμογή, 

παρακολούθηση και έλεγχο του χρόνου 

ολοκλήρωσης. 

Το πρόγραμμα που λειτουργούσε κατά την 

προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού της ΕΕ 

(2007-2013) έχει ήδη πραγματοποιήσει 14 κλήσεις, 

εκ των οποίων 9 είναι ενεργές, συνολικά 

Εικόνα: Γράφημα με τις ελληνικές εθελοντικές 

ομάδες 

των 571.481 αιτήσεων συμμετοχής. Επιπλέον, το 

κέντρο δεδομένων εξυπηρετεί περισσότερους από 

2.500 ταυτόχρονους χρήστες με παρατεταμένες 

περιόδους. Συνολικά, 974 εκπαιδευτές και 44.843 
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επιχειρήσεις προσέφεραν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση αντίστοιχα, σε 102.121 δικαιούχους 

Εθελοντισμός 

Μετά την ελληνική οικονομική, κοινωνική και προσφυγική κρίση σημειώθηκε σημαντική αύξηση των εθελοντικών 

πρωτοβουλιών. Σύμφωνα με μελέτη του Ομικρόν, μια εθελοντική ομάδα αφιερωμένη στην αλλαγή της αρνητικής εικόνας 

του ελληνικού λαού στην Ευρώπη μετά την κρίση, στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα από 400 εθελοντικά σωματεία 

και πρωτοβουλίες (Project Omikron, 2014). Η μελέτη παρουσιάζεται στην ακόλουθη σελίδα. 

Η έρευνα τους συνοψίζεται σε μια ενδιαφέρουσα γραφική πληροφορία. Πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς 

προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση σε μειονεκτούσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των ανέργων και 

επίσης υποστηρίζουν τις εργάσιμες οικογένειες προσφέροντας δωρεάν τα μαθηματικά σε παιδιά. 

Για παράδειγμα, το "Underground Free University" είναι μέρος του Κοινωνικού Κέντρου "Migrants Place" στην Αθήνα. Τα 

μέλη του δηλώνουν ότι "σκοπός του είναι η ελεύθερη και αυτο-οργανωμένη διάδοση της γνώσης των συστημάτων 

πληροφορικής, από υλικό σε λειτουργικό σύστημα, από ανοικτή πηγή στο διαδίκτυο". πλεονέκτημα του υλικού που έχει 

συλλεχθεί, σε έναν τόπο ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων, βοηθώντας τους μετανάστες να αποκτήσουν ζωτικές ικανότητες 

πληροφορικής που θα αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους. Μια άλλη πρωτοβουλία διοργανώνεται από μαθητές του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν μαθήματα σε μετανάστες, πρόσφυγες, άνεργους και 

όσους ενδιαφέρονται για το τι διδάσκουν. 

Σχέδια απονομής κοινωνικής πολιτικής. 

Αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό πρόγραμμα απονομής βραβείων στην Ελλάδα με στόχο την προώθηση της ηθικής 

απασχόλησης και των κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων είναι τα ετήσια βραβεία του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης. 

Το Ινστιτούτο φιλοξενεί μια τελετή απονομής βραβείων που επιβραβεύει δεκατέσσερις κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

υπεύθυνες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη συμμετοχή και διάκριση στην αξιολόγηση του Δείκτη 

Εταιρικής Υπευθυνότητας. 

Τα βραβεία χρησιμοποιούν τον Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας για την απονομή των πλέον ηθικών εταιρειών στην 

Ελλάδα. Όσον αφορά την αξιολόγηση του δείκτη CR, οι ανεξάρτητοι αξιολογητές (εμπειρογνώμονες) αξιολογούν 

σύμφωνα με τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα της βρετανικής πρωτοβουλίας "Business in Community" (BITC), η 

οποία ανήκει στο δίκτυο Responsible Business του Prince (Δείκτης Εταιρικής Υπευθυνότητας, 2014). Τα πρότυπα 

αξιολογούν την απόδοση και τη συμβολή των επιχειρήσεων σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, 

την κοινότητα, το περιβάλλον εργασίας και την αγορά. Στη συνέχεια, οι εταιρείες κατατάσσονται σε τέσσερις ξεχωριστές 

κατηγορίες που συσχετίζονται με τις επιδόσεις των εταιρειών: πλατίνα, χρυσό, ασήμι και χάλκινο. Επιπλέον, υπάρχει ένα 

βραβείο ανά κατηγορία (βραβείο καλύτερης προόδου) για την ανταμοιβή της προόδου των εταιρειών σε σύγκριση με την 

εκτίμησή τους κατά το προηγούμενο έτος (Δείκτης Εταιρικής Υπευθυνότητας, 2014). Τέλος, ένα ειδικό βραβείο ανά 

πυλώνα αποδίδεται στις εταιρείες με την υψηλότερη βαθμολογία στην αντίστοιχη κατηγορία. Εκτιμάται ότι περισσότεροι 

από 200 κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς εκπρόσωποι από τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, της 

κυβέρνησης, των ΜΚΟ και των θεσμικών οργάνων καθώς και των μέσων ενημέρωσης συμμετέχουν συνήθως στην τελετή 

(Δείκτης Εταιρικής Υπευθυνότητας, 2014). 

Ένα άλλο βραβείο, το οποίο ανταμείβει τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ στην Ελλάδα, διοργανώνεται από το Ελληνικό δίκτυο 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, γνωστό και ως CSR Hellas. Η CSR Hellas είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

αφιερωμένος στην προώθηση της ΕΚΕ και των πρακτικών της στην Ελλάδα. Αποτελείται από περισσότερες από 150 

εταιρείες και επιχειρηματικές ενώσεις και είναι ο Ελληνικός Συνεργατικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Επιχειρήσεων για την ΕΚΕ, το CSR Europe. Το δίκτυο ιδρύθηκε το 2000 και έχει ανατεθεί από το Οικουμενικό Σύμφωνο 

των Ηνωμένων Εθνών να παρακολουθεί τις επιδόσεις της ΕΕ κράτη μέλη σε σχέση με τους παγκόσμιους στόχους της. Στα 
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ετήσια βραβεία CSR, συμπεριλαμβανομένων των Βραβείων, τα οποία είναι η Ελληνική Έκδοση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, υποστήριξε το Σχέδιο Βραβείου CSR που απονέμει τις εταιρείες σε δύο διαφορετικές κατηγορίες βάσει του 

μεγέθους τους. μεγάλες επιχειρήσεις και ΜΜΕ. (CSR Hellas, 2016). 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι τα βραβεία βιωσιμότητας Bravo, που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Ίδρυμα 

QualityNet και αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας Βιώσιμη Ελλάδα 2020. Το Bravo είναι ένας συστηματικός κοινωνικός 

διάλογος βασισμένος στις πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης που αναπτύσσονται στην Ελλάδα από τις επιχειρήσεις, τις 

τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια κουλτούρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και 

την ΕΚΕ, τα βραβεία Bravo αναπτύσσουν μια πλατφόρμα διαλόγου, ενημέρωσης και ανοικτής διαβούλευσης με τη 

συμμετοχή μιας μεγάλης ομάδας κοινωνικών εταίρων. Πρόκειται κυρίως για οντότητες που δημιουργούν τάσεις στην 

Ελλάδα και έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην αλλαγή των ρυθμών σκέψης και ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα συμμετεχόντων είναι οι εκπρόσωποι θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων, η ακαδημαϊκή και 

επιχειρηματική κοινότητα, οι τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών, οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και του 

ευρύτερου χώρου του πολιτισμού και οι Έλληνες διανοούμενοι. Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε σταθερά στο ίδρυμα 

και διακρίνεται και απονέμεται με την πάροδο του χρόνου σε διάφορες κατηγορίες. Πέραν της Περιφέρειας Κρήτης, 

βραβεύθηκαν επίσης οι Δήμοι Ηρακλείου και Ρεθύμνου και το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό 

σύνολο παραγόντων στην Κρήτη, οι οποίοι οδηγούν στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της ΕΚΕ. Πιο συγκεκριμένα, 

οι πρώτες διακρίσεις για τους Κρητικούς ηθοποιούς έλαβαν χώρα στα βραβεία του 2015. Η ανάπτυξη από την 

Περιφέρεια της Κρήτης ψηφιακής πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση των αδειών οδήγησης έλαβε το 1ο βραβείο στην 

υποκατηγορία Τοπική Αυτοδιοίκηση Διαχείρισης Bravo και η «Προστασία του Παιδιού από τις Επιπτώσεις της 

Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» κέρδισε την 1η θέση στην υποκατηγορία Τοπική Αυτοδιοίκηση της Εταιρείας Bravo. 

Στην ίδια εκδήλωση, ο Δήμος Ηρακλείου απονεμήθηκε μέσω της ΔΕΥΑΗ για την υποδειγματική και ολοκληρωμένη 

διαχείριση των λυμάτων και την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων με αποτέλεσμα την άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων 

αμπελώνων, ελαιώνων και άλλες καλλιέργειες σε αγροτικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου που δεν διαθέτουν επαρκείς 

ποσότητες νερού άρδευσης, τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής και τέλος την εξοικονόμηση πόσιμου νερού. 

Το 2015, η Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου ολοκλήρωσε το κουαρτέτο των Κρητικών βραβείων, κερδίζοντας το βραβείο 

Μικρών Επιχειρήσεων για τη συνολική παρουσία της σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρηματικού μεγέθους. 

Η συνέπεια των Κρητικών συμμετεχόντων σε σχέση με την τακτική της βιώσιμης ανάπτυξης αποδεικνύεται από τα 

πολλαπλά βραβεία στα βραβεία του 2017. Η Περιφέρεια της Κρήτης απονεμήθηκε στην αγορά Bravo (2η) και Bravo 

Δράση (1 η θέση) για το Κρητικό Κέντρο Γαστρονομίας και για τις δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, από το Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Κρήτης, στους εθελοντές στις κουζίνες , αντίστοιχα. 

Παράλληλα με τα βραβεία διακρίθηκε η κατηγορία «Προστασία των παιδιών από την οικονομική κρίση» της Περιφέρειας 

Κρήτης στην κατηγορία του Bravo Society ενώ οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα στον Δήμο 

Ρεθύμνης διακρίθηκαν στην κατηγορία Bravo Environment. 

9.3 Ισπανία  

Η κοινωνική πολιτική αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του συνόλου του 

πληθυσμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση των δικαιωμάτων της ιθαγένειας και να ενισχυθεί η συνοχή και η 

κοινωνική πρόοδος. 
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Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στην Ισπανία στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών και της 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

Οι στόχοι προτεραιότητας όσον αφορά την κοινωνική πολιτική της Ισπανίας είναι οι εξής: 

▪ Ισότητα μεταχείρισης και ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
▪ Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
▪ Οικογένεια και παιδική ηλικία 
▪ Νεολαία 
▪ Πολιτικές υποστήριξης αναπηρίας και εξάρτησης 
▪ Ηλικιωμένοι 

 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 

Στην Ισπανία, η ισότητα κατοχυρώνεται στο ισπανικό Σύνταγμα του 1978, το οποίο διακηρύσσει στο άρθρο του 14 ότι «οι 

Ισπανοί είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υφίστανται διακρίσεις λόγω γέννησης, 

φυλής, φύλου, θρησκείας, οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή κοινωνική κατάσταση ή κατάσταση ». 

Με την πάροδο του χρόνου, έχει προχωρήσει η ισπανική νομοθεσία για την ισότητα, επιδιώκοντας την εξάλειψη των 

άμεσων και έμμεσων διακρίσεων, καθώς και των συνθηκών που μπορούν να προωθήσουν τη διακριτική παρενόχληση. 

Παραδείγματα αυτού είναι οι ακόλουθοι νόμοι: 

▪ Νόμος 51/2003, της 2ας Δεκεμβρίου, σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες, την απαγόρευση των διακρίσεων και την 

καθολική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. 

▪ Οργανικός νόμος 3/2007, της 22ας Μαρτίου, για την πραγματική ισότητα γυναικών και ανδρών. 

▪ Οργανικός νόμος 2/2009, της 11ης Δεκεμβρίου, σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Οργανικού Νόμου 4/2000, της 

11ης Ιανουαρίου, σχετικά με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των αλλοδαπών στην Ισπανία και την κοινωνική 

ένταξή τους. 

▪ Στον τομέα της ισότητας μεταχείρισης και ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, το Ινστιτούτο Γυναικών 

Ίσων Ευκαιριών είναι το αυτόνομο όργανο που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και 

Ισότητας, με πρωταρχικό σκοπό την προώθηση συνθηκών που καθιστούν δυνατή την κοινωνική ισότητα των δύο 

φύλων και τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή, καθώς και την 

πρόληψη και την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης λόγω γέννησης, φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή ιδεολογίας, τον προσανατολισμό ή την ταυτότητα του φύλου, την ηλικία, την αναπηρία ή 

οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ή προσωπική ή κοινωνική περίσταση. 

▪ Το στρατηγικό σχέδιο ίσων ευκαιριών για την περίοδο 2014-2016, το οποίο εγκρίθηκε στο Συμβούλιο 

Υπουργών στις 7 Μαρτίου 2014, είναι το μέσο μέσω του οποίου η κυβέρνηση καθορίζει, στους τομείς που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους, στόχους και μέτρα προτεραιότητας για την εξάλειψη κάθε διάκρισης 

λόγω φύλου που μπορούν να επιμείνουν και να επιτύχουν ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

Συγκεκριμένα, ανταποκρίνεται σε τρεις στρατηγικούς στόχους προτεραιότητας: 

➢ μείωση των ανισοτήτων που εξακολουθούν να υφίστανται στον τομέα της απασχόλησης και της οικονομίας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μισθολογικές ανισότητες  

➢ την υποστήριξη της συνδιαλλαγής και της συνυπευθυνότητας της προσωπικής, οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής και 
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➢ την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. 

 Αυτά συνδέονται με άλλα τρία: 

➢  βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα · 
➢ να προωθήσει την ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος · και 
➢  να ενσωματώσει πλήρως την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ευκαιριών σε όλες τις πολιτικές και δράσεις της 

κυβέρνησης. 

o Βάσει μιας από τις στρατηγικές γραμμές του στρατηγικού σχεδίου για ίσες ευκαιρίες, εγκρίθηκε το πρόγραμμα 

δράσης για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών στην κοινωνία της πληροφορίας 2014-2017. 

Το Σχέδιο αυτό έχει 121 μέτρα για να συμβάλει στη βελτίωση της ψηφιακής ένταξης των γυναικών στον τομέα 

της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) υπό συνθήκες ισότητας ευκαιριών με τους 

άνδρες. 

 

o Επιπλέον, η κυβέρνηση ενέκρινε στις 9 Οκτωβρίου 2015 το Σχέδιο Προώθησης Αγροτικών Γυναικών 2015-2018. 

Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται ένα ειδικό σχέδιο που ενισχύει την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας 

στις διάφορες δράσεις που διεξάγονται από τη Γενική Διοίκηση του Κράτους στις αγροτικές περιοχές. Οι 82 

δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο συγκεντρώνονται σε πέντε τομείς δραστηριότητας: οικονομία, 

απασχόληση και επιχειρηματικότητα · συμμετοχή των αλιέων και των αγροτικών γυναικών στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων · προώθηση της συνδιαλλαγής και της συνυπευθυνότητας · ενσωμάτωση των ίσων 

ευκαιριών στο σχεδιασμό πολιτικών για την προώθηση των αγροτικών και αλιευτικών τομέων · και την ώθηση 

των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση των γυναικών σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές.The Spanish 

Government is working to promote equality in companies, with annual calls for subsidies to SMEs for the 

development and implementation of equality plans; the award of the label 'Equality in Business' (currently there 

are 127 companies and entities that hold this distinction); and, a free advice service for plans and equality 

measures in companies via the website www.igualdadenlaempresa.es 

Επιπλέον, ξεκίνησε η λειτουργία του «Δικτύου Επιχειρήσεων με την Ισότητα στην Ετικέτα Επιχειρήσεων», το 
οποίο μέσω μιας εικονικής πλατφόρμας και ενός ηλεκτρονικού φόρουμ επιτρέπει στις εταιρείες-μέλη να 
αλληλεπιδρούν και να παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους σχετικά με την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης και ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών στη λειτουργία και τη δομή της, καθώς και στην 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. 

o Στον τομέα αυτό, το κύριο μέσο, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη 2013-201670, που εγκρίθηκε 

από το Συμβούλιο των Υπουργών στις 13 Δεκεμβρίου 2013. 

Στόχος είναι να παρέμβει από μια εγκάρσια προοπτική που βασίζεται στην έννοια της Ενεργούς Ενσωμάτωσης, 

ενσωματώνοντας μέτρα σε διάφορους τομείς δράσης που προάγουν την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη 

ατόμων που κινδυνεύουν με αποκλεισμό και αναπτύσσοντας νέα μέσα συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ 

                                                                 
70National Action Plan for Social Inclusion 2013-2016 http://bit.ly/2oNxDr 
 
 

http://www.igualdadenlaempresa.es/
http://bit.ly/2oNxDr0
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των διαφόρων των εδαφικών επιπέδων της διοίκησης και με τις οντότητες του τρίτου τομέα να παράσχουν μια 

πιο αποτελεσματική παροχή δημόσιων υπηρεσιών. 

Το σχέδιο περιλαμβάνει 240 δράσεις που κατανέμονται σε τρεις στρατηγικούς στόχους και ένα τμήμα 

αφιερωμένο στις πιο ευάλωτες ομάδες. 

Υπάρχουν επίσης άλλα κανονιστικά έγγραφα που αποσκοπούν στην εφαρμογή μέτρων που καταπολεμούν τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

o Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 2 Μαρτίου 2012 την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη του 

Τσιγγάνου στην Ισπανία 2012-2020. Τον Απρίλιο του 2014 εγκρίθηκε το πρώτο επιχειρησιακό σχέδιο της 

στρατηγικής, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2014-2016. Αυτή τη στιγμή εργάζεται για την προετοιμασία της 

αξιολόγησης αυτής της στρατηγικής για να ελέγξει το βαθμό επίτευξης των στόχων σύμφωνα με τα πρότυπα που 

καθορίστηκαν στην ίδια τη στρατηγική. 

  

o Στις 16 Οκτωβρίου 2015 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 45/2015, της 14ης Οκτωβρίου, σχετικά με τον εθελοντισμό, ο 

οποίος αντικατέστησε τον νόμο 6/1996, της 15ης Ιανουαρίου, σχετικά με τον εθελοντισμό. Ο νέος νόμος 

προβλέπει κάλυψη για μια εθελοντική δράση, χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε σφαίρα δράσης και να 

συμπεριλαμβάνονται άλλοι παράγοντες, όπως εταιρείες, πανεπιστήμια ή δημόσιες διοικήσεις. Νέες μορφές 

εθελοντισμού όπως εκείνες που οδηγούν εθελοντές μέσω τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και που 

δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των εθελοντών σε εθελοντικές οργανώσεις αναγνωρίζονται για πρώτη φορά. 

Ορίζει σαφή όρια όσον αφορά την αμειβόμενη εργασία, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Άλλα πολύ διαφορετικά μέτρα προσθέτουν τα παραπάνω. Έχουν καταβληθεί ιδιαίτερες προσπάθειες στον τομέα της 

απασχόλησης, προωθώντας ενεργητικές πολιτικές προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση των αποκλεισμένων ατόμων 

και να υποστηριχθούν τα εισοδήματά τους. Ένας άλλος τομέας δράσης προτεραιότητας είναι η στέγαση, υιοθετώντας 

διαφορετικούς κανόνες που αποσκοπούν στην προστασία των οφειλετών υποθηκών καθώς και για την αντιμετώπιση των 

ενεργειακών λογαριασμών. Επίσης, έχουν ληφθεί μέτρα για να βοηθηθούν οι οικογενειακοί φόροι εισοδήματος και η 

νομοθεσία έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πληρώνουν φόρους για τις κοινωνικές συντάξεις, 

καθιστώντας τους μη καταστελλόμενους, εφόσον δεν υπερβαίνουν ένα ελάχιστο ανά οικογένεια. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Η στήριξη της οικογένειας περιστρέφεται γύρω από διάφορες γραμμές δράσης: 

▪ Βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, ιδίως με την προώθηση των 

εταιρειών που είναι οικειοθελώς υπεύθυνες και ευέλικτες, με την τροποποίηση της χρήσης του χρόνου στην 

κοινωνία μας, ιδίως όσον αφορά το ωράριο εργασίας. 

▪ Οικογενειακή εκπαίδευση και θετική άσκηση των γονικών ευθυνών. 

▪ Φροντίδα για οικογένειες που έχουν μοναδικές ανάγκες ή ιδιαίτερα ευάλωτες. 

Για το σκοπό αυτό ξεκίνησε σειρά ενεργειών: 

o Το Δεύτερο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Παιδική και Εφηβική Ανάπτυξη (II PENIA 2013-2016), του 

οποίου ο κύριος στόχος είναι να προωθήσει μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 
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ιδρυμάτων, ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις που προκύπτουν σε σχέση με την ευημερία των παιδιών 

εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2013. 

 

o Συνολικό Σχέδιο Οικογενειακής Υποστήριξης 2015-2017, το οποίο επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους: 

▪ Ανάπτυξη κατευθυντήριων αρχών που πρέπει να διέπουν τις δράσεις σε οικογενειακά θέματα. 

▪ Πρόοδος στην κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία της οικογένειας. 

▪ Αντιμετώπιση των κοινωνικοδημογραφικών προκλήσεων που σχετίζονται με τη γήρανση και το χαμηλό ποσοστό 

γεννήσεων. Υποστηριξη της μητρότητας.  

▪ Διασφάλιση της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής με την υποστήριξη των οικογενειών. 

▪ Ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και των οικογενειών. 

▪ Βοηθήστε στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας υποστήριξης με τις οικογένειες. 

▪ Προσφέρετε προνομιακή υποστήριξη σε οικογένειες που βρίσκονται σε ιδιαίτερες καταστάσεις. 

▪ Εξάλειψη των ανισοτήτων που προκύπτουν από την οικογενειακή κατάσταση. 

▪ Ανάπτυξη μεγαλύτερης συνειδητοποίησης της οικογένειας ως βασικού θεσμού για την κοινωνική συνοχή. 

▪ Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των πολιτικών στήριξης της οικογένειας. 

 

o www.familiasenpositivo.es, ένας πόρος για τους οικογενειακούς και επαγγελματίες της οικογένειας 

παρέμβασης που αποσκοπούν στην προώθηση της θετικής άσκησης του γονικού ρόλου και στην ενίσχυση των 

θετικών πολιτικών στήριξης των γονέων και των δημόσιων υπηρεσιών των τοπικών κυβερνήσεων και 

ενώσεων. 

 

o Ο οργανικός νόμος 8/2015 της 22ας Ιουλίου και ο νόμος 26/2015, της 28ης Ιουλίου, τροποποίησαν το σύστημα 

προστασίας της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας στην Ισπανία. 

 

o Παρατηρητήριο της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται για μια μεγάλη πλατφόρμα για τη συμμετοχή όλων των 

κοινωνικών παραγόντων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εργάζονται και ενώνουν τις προσπάθειές τους για 

την προώθηση της άσκησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των παιδιών και των εφήβων στο 

διαφορετικό τους περιβάλλον, τόσο των δημόσιων διοικήσεων όσο και των παιδικών οργανώσεων. 

 

Οι νέοι αποτελούν μέρος της κοινωνικής προτεραιότητας της κυβέρνησης της Ισπανίας. Οι στόχοι του σχεδίου για τη 

νεολαία που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας είναι: 

▪ Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για νέους Ισπανούς σε όλη την εθνική επικράτεια, ανεξάρτητα από την οικονομική, 

κοινωνική και πολιτιστική τους κατάσταση. 

▪ Προώθηση της συμμετοχής των νέων στην πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. 

▪ Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διοικήσεων των οποίων οι δραστηριότητες εκτελούνται σε αυτόν τον τομέα 

του πληθυσμού. 

Οι δράσεις που αναπτύσσονται για την ανάπτυξη των νέων περιλαμβάνουν: 

o Στρατηγική για τη Νεολαία 2020, η οποία απαριθμεί τις πολιτικές και τους διαθέσιμους πόρους προς το 

παρόν, έτσι ώστε οι νέοι να αναπτύξουν το δυναμικό τους και να υλοποιήσουν τα ζωτικής σημασίας τους έργα. 

Διαρθρώνεται γύρω από έξι γραμμές δράσης: Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Απασχόληση και 
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επιχειρηματικότητα. Στέγαση; Πρόληψη και υγεία · Συμμετοχή, συγκατοίκηση εθελοντισμού και ένταξη και 

ισότητα; και τη θεσμική συνεργασία. 

 

o Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας μεταξύ των 

νέων έχει καθοριστεί ως προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται διάφορα προγράμματα: 

▪ Εθνικός Διαγωνισμός Νέων Επιχειρηματιών: Ετήσια πρόσκληση που έχει ως στόχο την 

προώθηση μεταξύ των νέων κάτω των 35 ετών, την επιχειρηματική κουλτούρα και τη 

δημιουργία επιχειρήσεων. 

▪ Πρόγραμμα μικροδανεισμού για τους νέους: Στόχος της παρούσας υποθέσεως είναι να διευκολυνθεί 

η πρόσβαση στην ειδική χρηματοδότηση, με τη μορφή μικροπιστώσεων, για την υλοποίηση, την 

προώθηση και την οικονομική στήριξη επιχειρηματικών σχεδίων για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριάντα πέντε χρόνια, μέσω της συμφωνίας που συνάπτεται ετησίως με τη Microbank. 

▪ App Emprendemos: Πρόκειται για μια εφαρμογή για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της 

απασχόλησης των νέων. 

▪ Δίκτυο Πληροφοριών για τη Νεολαία (Red SIJ): ενσωματωμένο από περισσότερα από 3.300 κέντρα 

διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, που βασίζονται σε αυτόνομες περιοχές, δήμους, ενώσεις και άλλες 

οντότητες. Τα κέντρα αυτά παρέχουν στους νέους πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τους 

πόρους απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 

▪ Εγγύηση για τη νεολαία Το εθνικό σύστημα εγγύησης των νέων ξεκίνησε το 2014. Το μέτρο αυτό, που 

καθοδηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι οι νέοι μεταξύ 16 και 29 

ετών που δεν σπουδάζουν ή εργάζονται λαμβάνουν καλή προσφορά εργασίας, κατάρτιση . 

 
o Στρατηγική για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση των νέων περιλαμβάνει δράσεις για τη 

βελτίωση της απασχόλησης, τη διευκόλυνση της ένταξης στο χώρο εργασίας, την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της κατάστασής τους στην αγορά εργασίας. Η στρατηγική περιλαμβάνει 

το Εθνικό Σχέδιο Εγγύησης Νέων, ένα μέτρο που κατευθύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει ως 

στόχο να διασφαλίσει ότι οι νέοι 16 έως 29 ετών που δεν σπουδάζουν ή εργάζονται λαμβάνουν καλή 

προσφορά εργασίας, κατάρτιση ή πρακτική άσκηση. Η στρατηγική για την επιχειρηματικότητα και την 

απασχόληση των νέων έχει διατυπωθεί ως ένα εργαλείο ανοιχτό στην κοινωνία, το οποίο μπορεί να συνδυάζει 

όλες αυτές τις εταιρείες και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που επιθυμούν να συνεισφέρουν με δικές τους 

πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της απασχόλησης των νέων. 

Έχει μια σφραγίδα που το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει ξεκινήσει μέσα στα πλαίσια 

της αρμοδιότητάς τους σε θέματα κοινωνικής ευθύνης και τα οποία θα χορηγούνται σε εκείνους τους φορείς 

που τηρούν ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ   

Ο κύριος στόχος των δημόσιων πολιτικών στον τομέα αυτό είναι να επιτευχθεί πλήρης ισότητα ευκαιριών, απαγόρευση 

των διακρίσεων, καθολική πρόσβαση και πραγματική άσκηση των δικαιωμάτων από άτομα με αναπηρία όπως και οι 

υπόλοιποι πολίτες. 

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν τα εξής: 
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▪ Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 1/2013, της 29ης Νοεμβρίου, το οποίο ενέκρινε το αναθεωρημένο κείμενο του 

Γενικού Νόμου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την κοινωνική τους ένταξη. Στόχος αυτού του 

κανόνα είναι η εναρμόνιση και η επικαιροποίηση των κειμένων που συνθέτουν την ήδη καταργούμενη 

νομοθεσία μέσω του πρίσματος των δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρίες. 

▪ Το Εθνικό Συμβούλιο Αναπηρίας, με στόχο τη συμμετοχή ενώσεων και οργανώσεων που σχετίζονται με την 

αναπηρία στο σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την αναπηρία. 

▪ Σχέδιο δράσης της ισπανικής στρατηγικής για την αναπηρία 2014-2020, οι αρχές της οποίας βασίζονται στην 

εξάλειψη των αιτιών των διακρίσεων που μπορούν να επηρεάσουν τα άτομα με αναπηρία 

▪ Βραβείο Βασίλισσας Λετισίας για την προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, που συγκαλείται 

κάθε χρόνο για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. 

▪ Το ισπανικό δίκτυο πληροφοριών και τεκμηρίωσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες συντονίζει τις εργασίες 

τεκμηρίωσης, ενημέρωσης και έρευνας σχετικά με την αναπηρία, συμβάλλοντας στη διαχείριση των γνώσεων 

στον τομέα της αναπηρίας, παρέχοντας πρόσβαση στα δεδομένα, ανάλυση και σχετικές πληροφορίες και 

προωθώντας την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών . 

▪ Το Γραφείο Προσοχής στην Αναπηρία (OADIS) λειτουργεί: Η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η μη διακριτική 

μεταχείριση και η καθολική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες, η υποστήριξη και η παροχή συμβουλών 

σε άτομα με αναπηρίες και συστάσεις προς τα διάφορα υπουργεία, ώστε να λαμβάνουν υπόψη βαθμός 

συμμόρφωσης με την απαγόρευση των διακρίσεων και την καθολική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. 

▪ Νόμος 39/2006, της 14ης Δεκεμβρίου, σχετικά με την προώθηση της προσωπικής αυτονομίας και της φροντίδας 

των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης, σύμφωνα με την οποία το σύστημα για την αυτονομία και 

την εξάρτηση από την περίθαλψη (SAAD). Πρόκειται για το σύνολο υπηρεσιών και παροχών που προορίζονται 

για την προώθηση της προσωπικής αυτονομίας, της περίθαλψης και της προστασίας των ατόμων που 

βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης. Σκοπός του είναι να ρυθμίσει τις βασικές συνθήκες που προάγουν την 

προσωπική αυτονομία και τη φροντίδα των ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης με τους όρους 

που ορίζει ο νόμος. 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 

Το Πλαίσιο Δράσης για τους Ηλικιωμένους συντάσσει σε ένα ενιαίο κείμενο τις γραμμές δράσης που καθοδηγούν τις 

δημόσιες πολιτικές έναντι των ηλικιωμένων, την προώθηση της ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των 

γενεών, καθώς και εκείνων που αναπτύσσονται από οντότητες, ενώσεις ηλικιωμένων και ηλικιωμένα άτομα. 

Το πλαίσιο αποτελείται από 348 συστάσεις, οι οποίες διαρθρώνονται σε 4 τομείς: απασχόληση, κοινωνική συμμετοχή, 

υγιεινή και ανεξάρτητη ζωή και ισότητα και μη διακριτική μεταχείριση. 

▪  Απασχόληση: υπογραμμίζει τη σημασία της δια βίου μάθησης και θεωρεί ότι είναι «κατάλληλο» να συνεχίσει 

να ενθαρρύνει την εθελοντική παράταση της εργασιακής ζωής πέρα από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης. 

▪ Κοινωνική συμμετοχή: να προωθηθεί η υιοθέτηση μέτρων που διασφαλίζουν επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες 

συντάξεις των ηλικιωμένων, καθώς και να διατηρηθούν και να βελτιωθούν οι μηχανισμοί κοινωνικής 

προστασίας. 

▪ Υγιεινή και ανεξάρτητη ζωή: υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας στρατηγικής κοινωνικο-υγειονομικής περίθαλψης 

που να επιτρέπει την καλύτερη αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών ή της θεραπείας και της φροντίδας με 

αυξανόμενη διάρκεια. 

▪ Ισότητα και απαγόρευση των διακρίσεων: προσδιορίζει τις ανώτερες ομάδες που θεωρούνται πιο ευάλωτες: 

ηλικιωμένες γυναίκες, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι που βρίσκονται σε κατάσταση περιθωριοποίησης λόγω 
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του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, εξαρτώνται ή ζουν σε κίνδυνο αποκλεισμού λόγω του επιπέδου 

εισοδήματός τους. Το έγγραφο ζητά να ληφθούν υπόψη αυτές οι ομάδες με συγκεκριμένες οδηγίες. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ EXTREMADURA. 

Στην Extremadura, οι στόχοι προτεραιότητας στον τομέα αυτό είναι η αύξηση της απασχόλησης και η προώθηση 

κοινωνικών πολιτικών που βοηθούν τους πλέον μειονεκτούντες πληθυσμούς της περιοχής. 

Για το σκοπό αυτό, έχουν γίνει διάφορες ενέργειες και προγράμματα από την Junta de Extremadura, όπως: 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 

Ο νόμος 8/2011, της 23ης Μαρτίου, σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και κατά της βίας λόγω 

φύλου στην Extremadura, περιέχει έναν κατάλογο δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών συμπληρωματικά των 

συνταγματικά αναγνωρισμένων δικαιωμάτων και ενσωματώνει την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε 

όλες τις πολιτικές της Χούντας de Extremadura, ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου στη διοικητική τους 

δραστηριότητα. Ο νόμος αυτός απαιτεί την έγκριση ενός σχεδίου που απαριθμεί τις γραμμές προτεραιότητας και τα 

μέτρα για την επίτευξη της πλήρους ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω 

φύλου. Για το λόγο αυτό, το 2013 δημοσιεύθηκε το σχέδιο για την ισότητα των γυναικών στην Extremadura. Διαθέτει 9 

στρατηγικούς τομείς που καλύπτουν συνολικά 37 διαφορετικούς στόχους, διαρθρωμένους σε 259 μέτρα που επηρεάζουν 

διάφορους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής της κοινωνίας. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. 

Νόμος 3/2013, της 21ης Μαΐου, σχετικά με το βασικό εισόδημα εισόδου στην Extremadura. Το βασικό εισόδημα 
εισόδου στην Extremadura είναι μια δημόσια υπηρεσία με σκοπό να εξασφαλίσει ότι εκείνοι που βρίσκονται σε 
κατάσταση ή κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού λαμβάνουν βοήθεια για την κάλυψη των βασικών οικονομικών αναγκών 
τους και για την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης και απασχόλησης μέσω δράσεων που θα καθοριστούν στο 
άτομο Έργο ενσωμάτωσης. 

Νόμος 7/2016, της 21ης Ιουλίου, σχετικά με έκτακτα μέτρα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού στην Extremadura. 

Οι ενέργειες και τα μέτρα αυτού του νόμου περιλαμβάνουν: 

α) Υγειονομική κάλυψη ξένων προσώπων. 
β) Προσαρμογή της διαδικασίας για την πρόσβαση στο δικαίωμα εισοδήματος βασικής ένταξης στην 
Extremadura. 
γ) Εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την κάλυψη καταστάσεων κοινωνικής έκτακτης ανάγκης. 
δ) Μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ένα ευπαθές πληθυσμό ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και 
φυσικού αερίου. 
ε) Μέτρα για την αύξηση της κοινωνικής δικαιοσύνης στην πρόσβαση στη στέγαση. 

Επιπρόσθετα εφαρμόζεται η διαδικασία έκτακτης ανάγκης του πολίτη, οι οποίες είναι εκείνες οι διαδικασίες που 
διαχειρίζεται η διοίκηση της κυβέρνησης της Extremadura με σκοπό να εξασφαλίσει τους ελάχιστους οικονομικούς και 
κοινωνικούς πόρους για να ζήσει σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ισότητας. 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. 

Σχέδιο φροντίδας για παιδιά και εφήβους. 
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Στόχος του είναι οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε όλοι οι πολίτες ηλικίας από 0 έως 18 

ετών να λάβουν ολοκληρωμένες και συντονισμένες εκπαιδευτικές, υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ειδικά με 

στόχο τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα για τη διασφάλιση της δυνατότητας διαβίωσης, της 

διατροφής, της υγείας και της εκπαίδευσης. 

Απόφαση 307/2015, της 4ης Δεκεμβρίου, η οποία ρυθμίζει προγράμματα οικογενειακής φροντίδας. 

Τα Προγράμματα Οικογενειακής Φροντίδας είναι η σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην υποστήριξη και την παροχή 

βοήθειας σε οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης ή κοινωνικής ή οικογενειακής ευπάθειας, προωθώντας 

τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη βελτίωση των σχέσεων και τη θετική εξέλιξη των οικογενειών. 

Έκτο Σχέδιο Νεολαίας για την Εξτρεμαδούρα 2017-2020, που αποτελείται από περισσότερα από 290 μέτρα και 

επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς: κατάρτιση, τρόπος ζωής, ελεύθερος χρόνος και ελεύθερος χρόνος και αξίες. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. 

▪ Σύμφωνο για ένα βιώσιμο μοντέλο περίθαλψης για άτομα με αναπηρίες που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας 

σειράς μέτρων για την προώθηση ενός μοντέλου συνύπαρξης και προσοχής ικανής να εξαλείψει τα εμπόδια που 

δυσκολεύουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στις ίσες ευκαιρίες για τους πλήρη ενσωμάτωση των 

ηλικιωμένων. 

▪ Η Extremadura δημιουργεί την υπηρεσία Extremadura για την προώθηση της αυτονομίας και της εξάρτησης 

(SEPAD) για την προώθηση ενεργειών που αποβλέπουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών 

εξάρτησης ορισμένων πιο ευάλωτων ομάδων. 

Όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης, η Extremadura έχει υψηλά ποσοστά ανεργίας που οδήγησαν στην ανάπτυξη 

της στρατηγικής απασχόλησης της Extremadura για την περίοδο 2016-2019, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της 

απασχόλησης του εργατικού δυναμικού καθώς και στην αύξηση της σταθερής και ποιοτικής απασχόλησης προκειμένου 

να αποκτήσει μια αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών, καινοτομία, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η στρατηγική για την απασχόληση αποβλέπει στην πρόληψη της ενοποίησης ορισμένων 

τάσεων που οδηγούν σε διαρθρωτική ανεργία που πλήττει τις πιο ευάλωτες ομάδες και τάσσεται υπέρ των προσόντων 

και της διαθεσιμότητας των ατόμων. 

Η νορβηγική κοινωνία και οι πολιτισμικές αξίες βασίζονται στις αρχές ισχυρών εργασιακών δικαιωμάτων και καλών 

συνθηκών εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται μέσω νομοθεσίας που περιλαμβάνει τον νόμο για τον εργασιακό περιβάλλον, 

τον νόμο για την αγορά εργασίας, τον νόμο περί ισότητας των φύλων και τον νόμο περί κοινωνικής πρόνοιας.  

Ο νόμος για το εργασιακό περιβάλλον υιοθετήθηκε για να εξασφαλίσει ένα εργασιακό περιβάλλον που παρέχει τη βάση 

για μια υγιή, ουσιαστική και ασφαλή κατάσταση εργασίας, σε συμφωνία με το επίπεδο της τεχνολογικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης της κοινωνίας. εξασφαλίζει υγιείς συνθήκες απασχόλησης και ίση μεταχείριση στην εργασία · διευκολύνει την 

προσαρμογή της κατάστασης εργασίας του ατόμου σε σχέση με τις ικανότητες του και τις συνθήκες ζωής του · παρέχει τη 

βάση σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων μπορούν να προστατεύουν και να 

αναπτύσσουν το ίδιο το εργασιακό τους περιβάλλον σε συνεργασία με τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και 

με την απαιτούμενη καθοδήγηση και εποπτεία των δημόσιων αρχών. και ενθαρρύνει τις συνθήκες εργασίας χωρίς 

αποκλεισμούς (Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας, 2016). Πρόσθετα προστέθηκαν στο νόμο για τον εργασιακό 

περιβάλλον ρυθμίσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων που προστατεύουν από τις διακρίσεις λόγω αγοράς 

εργασίας που βασίζονται σε φύλο και εθνοτική καταγωγή κλπ., Καθώς και λόγω αναπηρίας, σεξουαλικού 
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προσανατολισμού, ηλικίας και πολιτικής πεποίθησης. Η πράξη εξασφαλίζει επίσης στους εργαζομένους το δικαίωμα 

άδειας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού.  

Η πράξη είναι πολύ εμπεριστατωμένη και περιγράφει τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με: 

▪ Καθήκοντα του εργοδότη και των εργαζομένων. 

▪  Μέτρα εργασιακού περιβάλλοντος (μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, καθώς και θέματα 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία). 

▪  Απαιτήσεις για το ψυχοκοινωνικό και φυσικό εργασιακό περιβάλλον (προσαρμογή για εργαζόμενους με 

μειωμένη ικανότητα λόγω ατυχήματος, κόπωσης ή ασθένειας). 

▪  Απαιτήσεις τήρησης αρχείων για σωματικές βλάβες. 

▪  Απαιτήσεις ασφαλείας. 

▪ Ώρες εργασίας, υπερωρίες και αργίες · 

▪  Δικαίωμα άδειας απουσίας που σχετίζεται με προγεννητική εξέταση, άδεια εγκυμοσύνης, άδεια μητρότητας, 

άδεια πατέρα για φροντίδα παιδιού, θηλάζουσες μητέρες, εκπαιδευτική άδεια ή στρατιωτική θητεία. 

▪  Απαγόρευση των διακρίσεων. 

▪ Οι πρακτικές πρόσληψης, οι αποδοχές και οι γραπτές συμβάσεις. 

▪  Δικαιώματα μερικής και προσωρινής απασχόλησης των εργαζομένων και, 

Ρήτρες μη άσκησης ανταγωνισμού, περιορισμοί και αντισταθμίσεις καύσης (Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας, Όσον 

αφορά τις διακρίσεις και την ένταξη, ισχύουν συγκεκριμένες πράξεις βάσει του είδους των διακρίσεων: 

▪ Σχετικά με τις πολιτικές απόψεις, την ηλικία ή τη συνδικαλιστική συνείδηση - εφαρμόζεται ο νόμος για το 

εργασιακό περιβάλλον 

▪ Διακρίσεις που σχετίζονται με το φύλο - εφαρμόζεται ο νόμος για την ισότητα των φύλων. 

▪ Διακρίσεις που σχετίζονται με την εθνική καταγωγή - εφαρμόζεται ο νόμος περί της εθνικής διακριτικής 

μεταχείρισης 

▪  Διακρίσεις που σχετίζονται με την αναπηρία - εφαρμόζεται ο νόμος κατά των διακρίσεων και της 

προσβασιμότητας. 

▪ Διακρίσεις που σχετίζονται με το σεξουαλικό προσανατολισμό - εφαρμόζεται ο νόμος για το σεξουαλικό 

προσανατολισμό κατά των διακρίσεων. 

 

Η Λευκή Βίβλος του 2009 επικεντρώνεται στις ευθύνες για την αξιοπρεπή εργασία όταν οι νορβηγικές εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και δηλώνει ότι "Αν και η κύρια ευθύνη για τη ρύθμιση του εργασιακού 

περιβάλλοντος βαρύνει τις αρχές των ενδιαφερομένων χωρών, ο ιδιωτικός τομέας έχει ανεξάρτητη ευθύνη για τις 

συνθήκες εργασίας τις δικές του δραστηριότητες "(Υπουργείο Εξωτερικών, 2009, σελ. 32). Οι εταιρείες αναμένεται να 

γνωρίζουν τη νομοθεσία περί συνθηκών εργασίας στη Νορβηγία και τη χώρα στην οποία εργάζονται και θα πρέπει να 

λειτουργούν τουλάχιστον στο επίπεδο των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων που 

προστατεύουν το δικαίωμα συλλογικής οργάνωσης και διαπραγμάτευσης, την ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και την καταναγκαστική εργασία, την παιδική εργασία και τις διακρίσεις εις βάρος του χώρου εργασίας. 

9.4 Σλοβενία 

Οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές στις σλοβενικές εταιρείες καταδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις τείνουν να εφαρμόζουν 

περισσότερες πρωτοβουλίες στην εσωτερική διάσταση της κοινωνικής ευθύνης από ότι οι εξωτερικές. Οι εταιρείες 
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υλοποιούν δραστηριότητες για τους εργαζόμενους και επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη του διευθυντικού επιπέδου της 

εταιρείας, όπως είναι η μέριμνα για ευημερία και ευτυχία των εργαζομένων, εκπαίδευση και κατάρτιση, συνεργασία με 

τους εργαζόμενους, μέτρα κατά των διακρίσεων, ασφάλεια στο χώρο εργασίας και κοινωνική ασφάλιση. Από την άλλη 

πλευρά, είναι λιγότερο πιθανό να εφαρμοστούν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές όπως η απασχόληση ευάλωτων 

ομάδων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι σχέσεις με τους πελάτες και άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι καθώς και η 

προώθηση σχέσεων με τοπικό, κοινωνικό, φυσικό και ευρύτερο περιβάλλον.71 Σύμφωνα με μια μελέτη του πρακτορείου 

PIAR 72 για την κατανόηση της ΕΚΕ, τουλάχιστον οι μισοί από τους οργανισμούς στα σχέδια μελέτης να εστιάσουν τις 

προσπάθειές τους στους εργαζομένους, λίγο μικρότερο ποσοστό στην οικολογία και μόνο το 28% θα επικεντρωθεί στη 

συστημική ρύθμιση της κοινωνικής ευθύνης στον οργανισμό. 

 

Στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών και της πολιτικής απασχόλησης, το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων της Σλοβενίας προωθεί τον σεβασμό των εργασιακών προτύπων και των εργασιακών 

δικαιωμάτων στη Σλοβενία, προωθεί την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, προωθεί τον κοινωνικό διάλογο και τις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, ασφάλεια στην εργασία73,  ίσα δικαιώματα και 

ευκαιρίες, φιλικό προς την οικογένεια περιβάλλον εργασίας μέσω βραβείων και πιστοποιητικών. 

 

▪ Ολοκλήρωση των ατόμων που απέχουν περισσότερο από την αγορά εργασίας. 

Το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων υλοποιεί την ενεργό πολιτική απασχόλησης - ένα μέτρο 

με το οποίο το κράτος συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης στην αγορά εργασίας και κατά συνέπεια στη μείωση της 

ανεργίας. Η ενεργός πολιτική για την απασχόληση εφαρμόζεται από κοινού με άλλες σχετικές πολιτικές, όπως οι 

πολιτικές για την αγορά εργασίας, το εργατικό δίκαιο, οι πολιτικές εκπαίδευσης και οικονομίας. Ο νόμος για την αγορά 

εργασίας παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της πολιτικής για την ενεργό απασχόληση, η οποία είναι το 

σχετικό στρατηγικό έγγραφο. Μέτρα ενεργού απασχόλησης: εκπαίδευση και κατάρτιση, κίνητρα, δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης, προώθηση της αυτοαπασχόλησης74. 

 

Η ενεργός πολιτική απασχόλησης προάγει και παρέχει κίνητρα με τις ακόλουθες ομάδες στόχους: 

▪ Ηλικιωμένος άνεργος πληθυσμός. 

▪ Η Σλοβενία έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των ατόμων ηλικίας 55-64 ετών. Το 

23,7% όλων των συμμετεχόντων στα μέτρα ενεργού πολιτικής για την απασχόληση είναι οι ηλικιωμένοι. Η 

Σλοβενία έχει υλοποιήσει 3 προγράμματα για αυτήν την ομάδα: Προώθηση της απασχόλησης των ηλικιωμένων 

εργαζομένων, 50plus και Εργατική συμμετοχή των ηλικιωμένων. 

▪ νέοι άνεργοι και ανειδίκευτοι άνεργοι (με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο). 

▪ Τα προγράμματα Εγγύησης Νέων υλοποιούνται για τον όμιλο με ποσοστό ανεργίας 14,8% (ο αριθμός 

παρουσιάζει τους ανέργους μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικιακή 

ομάδα 25-29), για την ηλικιακή ομάδα 15-24 είναι 8,3% ). Κύριος λόγος για την ανεργία είναι η έλλειψη 

εργασιακών εμπειριών. ως εκ τούτου, το Υπουργείο εφαρμόζει εκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. 

                                                                 
71 IPMMP: Slovenskapodjetja in družbenaodgovornost, available at: http://ipmmp.um.si/slovenski-podjetniski-observatorij/spo-monografije/, last 
accessed: 31.5.2017 
72 PIAR: Research on understanding of social responsibility, available at: http://www.piar.si/sekcije-drustva/sekcija-za-spodbujanje-druzbene-
odgovornosti/raziskava-razumevanje-druzbene-odgovornosti/, last accessed: 31.5.2017 
73 Ministry of Heath: Guidelines for promotion of health in the workplace, available at: 
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/zdr_na_del_mestu/Smernice_promocija_zdravja_na_delovnem_mestu-
marec_2015.pdf, last accessed: 31.5.2017 
74 Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities News: Zaukrepeaktivnepolitikezaposlovanja v 2016 in 2017 večkot 182 
milijonovevrov, available at http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7847/, last accessed: 31.5.2017 

http://ipmmp.um.si/slovenski-podjetniski-observatorij/spo-monografije/
http://www.piar.si/sekcije-drustva/sekcija-za-spodbujanje-druzbene-odgovornosti/raziskava-razumevanje-druzbene-odgovornosti/
http://www.piar.si/sekcije-drustva/sekcija-za-spodbujanje-druzbene-odgovornosti/raziskava-razumevanje-druzbene-odgovornosti/
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/zdr_na_del_mestu/Smernice_promocija_zdravja_na_delovnem_mestu-marec_2015.pdf
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/zdr_na_del_mestu/Smernice_promocija_zdravja_na_delovnem_mestu-marec_2015.pdf
http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7847/
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Άλλα προγράμματα στοχεύουν στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης (που τώρα αντικαθίσταται από ένα 

πρόγραμμα που ονομάζεται "Επιχειρηματικό στον κόσμο της επιχειρηματικότητας"). 

▪ μακροχρόνια ανέργους. 

▪ Η Σλοβενία σημειώνει αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας (κυρίως ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας και ανέργων 

χαμηλής ειδίκευσης.) Προγράμματα που προωθούν τη βραχυπρόθεσμη απασχόληση. 

 

Η ενεργός πολιτική απασχόλησης δεν αποτελεί σύνολο μέτρων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σκοπός είναι να 

παρακινήσει τους ανέργους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, να παράσχουν πρόσθετη κατάρτιση και 

εκπαίδευση και να αυξήσουν το επίπεδο δεξιοτήτων των ανέργων και να δώσουν την ευκαιρία στους ανέργους να 

προσεγγίσουν τους εργοδότες.75 

 

"Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας του 2013 και η σταδιακή κατάργηση της προτιμησιακής μεταχείρισης των 

σπουδαστικών εργασιών το 2015 ήταν τολμηρά βήματα προς την κατεύθυνση της μείωσης της δυαδικότητας της αγοράς 

εργασίας. Με τη χαλάρωση μιας από τις πιο περιοριστικές νομοθετικές διατάξεις για την απασχόληση (EPL) για τις 

μόνιμες συμβάσεις στον ΟΟΣΑ και την προώθηση της σύγκλισης του κόστους τερματισμού των εργοδοτών μεταξύ των 

τύπων των συμβάσεων, η κυβέρνηση απέσυρε ένα σημαντικό οδόστρωμα στην πορεία ενσωμάτωσης των λιγότερο 

απασχολουμένων ομάδες στην αγορά εργασίας. Μια άλλη μεταρρύθμιση, η οποία δρομολογήθηκε τον Φεβρουάριο του 

2015, έθεσε σε σταδιακή κατάργηση την προτιμησιακή μεταχείριση της εργασίας των σπουδαστών, η οποία ήταν άλλος 

σημαντικός παράγοντας πίσω από τη δυαδικότητα της αγοράς εργασίας .”76 

 

❖ Επαγγελματική αποκατάσταση και απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες 77 

 

Η Σλοβενία διακρίνει αυστηρά τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις οργανώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το τελευταίο 

εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης για άτομα με ειδικές ανάγκες (MLFSA), η οποία ασχολείται με θέματα που 

αφορούν τη θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, την ένταξή τους στην κοινωνία, την κατάρτιση και την απασχόληση και 

τη συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης. Η Διεύθυνση εποπτεύει επίσης την επιλεξιμότητα μιας εταιρείας για την 

απόκτηση του καθεστώτος μιας εταιρείας / οργανισμού αναπηρίας, τηρεί αρχεία για εταιρείες και οργανισμούς 

αναπηρίας και συνεργάζεται μαζί τους σε προγράμματα συμμετοχής.78 

Το Υπουργείο και η Υπηρεσία Απασχόλησης της Σλοβενίας προωθούν την απασχόληση ατόμων με αναπηρία με μέτρα 

όπως ένα καθιερωμένο σύστημα ποσοστώσεων για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες (τουλάχιστον 20 εργαζόμενοι 

για τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα), επιτρέποντας στις εταιρείες να φθάσουν στην ποσόστωση να επωφελούνται 

από ένα μερική απαλλαγή από την καταβολή των εισφορών και ανάθεση υπέρβασης της ποσόστωσης. Άλλα κίνητρα 

είναι επίσης οι επιδοτήσεις μισθών για άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία καλύπτουν το κόστος προσαρμογής του 

χώρου εργασίας στις ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρία και, εφόσον είναι απαραίτητο, παρέχουν υποστήριξη από έναν 

πάροχο επαγγελματικής αποκατάστασης.79 

 

                                                                 
75 Guidelines for the implementation of Slovenian Active employment policy, available at (in Slovene): 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Smernice_APZ_2016_2020__final.pdf, last accessed: 
31.5.2017 
76 OECD: Active Labour Market Policies to Fight Unemployment in Slovenia, available at: http://www.oecd.org/slovenia/slovenia-active-labour-market-
policies-to-fight-unemployment.pdf, last accessed 31.5.2017 

 
78 Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities: Areas of Work: Disabled Persons; official web-site: 
http://www.mddsz.gov.si/en/areas_of_work/invalidi_vzv/ 
79 Sabina Lokar: Zaposlitvenisejmizainvalide, article in newspaper Dnevnik, available at https://dnevnik.si/1042726962 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Smernice_APZ_2016_2020__final.pdf
http://www.oecd.org/slovenia/slovenia-active-labour-market-policies-to-fight-unemployment.pdf
http://www.oecd.org/slovenia/slovenia-active-labour-market-policies-to-fight-unemployment.pdf
http://www.mddsz.gov.si/en/areas_of_work/invalidi_vzv/
https://dnevnik.si/1042726962
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❖ Βραβεία και πιστοποιητικά για τέτοια μέτρα και προώθηση της ΕΚΕ και πολυμορφία στις πολιτικές του χώρου 

εργασίας 

Το οικογενειακό πιστοποιητικό επιχειρήσεων προωθεί την εφαρμογή μέτρων για τη δημιουργία συνθηκών εργασίας για 

την υποστήριξη των εργαζομένων στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και ιδιωτικής τους ζωής. Προωθεί επίσης την 

πολυμορφία στις επιχειρήσεις και τη διαγενεακή συνεργασία καθώς και την εσωτερική επικοινωνία. Μέχρι σήμερα, 

περισσότερες από 250 σλοβενικές εταιρείες έχουν εισέλθει στη διαδικασία πιστοποίησης.80 

 

Το Zlata nit είναι ένα βραβείο επιλογής Υπάλληλος της Χρονιάς που διοργάνωσε μια από τις μεγαλύτερες σλοβενικές 

ημερήσιες εφημερίδες Dnevnik με τη συνεργασία εμπειρογνώμονα του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα (Οικονομική 

Σχολή, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Σχολή Καλών Τεχνών). Πρόκειται για ετήσιο πρόγραμμα έρευνας για τα μέσα 

ενημέρωσης που επιλέγει τους καλύτερους εργοδότες στις κατηγορίες μικρών (10-50 εργαζόμενων), μεσαίων (51-250 

εργαζομένων) και μεγάλων επιχειρήσεων (με περισσότερους από 250 εργαζομένους). Στόχος του είναι να αναγνωρίσει 

και να προωθήσει τους καλύτερους εργαζόμενους και ταυτόχρονα να αξιολογήσει την ποιότητα της σχέσης οργάνωσης-

εργαζομένου. Με την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της απασχόλησης, επιθυμεί να επηρεάσει μια πιο 

δυναμική ανάπτυξη των θέσεων εργασίας και να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 

Σλοβενίας.81 

 

❖ Προγράμματα εθελοντισμού 

 

Η Σλοβενία προωθεί ενεργά τα προγράμματα εθελοντισμού, συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού εθελοντισμού. Το 

2011, η Σλοβενία ενέκρινε τον νόμο περί εθελοντισμού  και κανονισμούς σχετικά με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη 

χορήγηση και αναγνώριση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στον εθελοντισμό παρέχοντας περαιτέρω πλαίσια και μέτρα 

για την προώθηση και την εφαρμογή της εθελοντικής εργασίας. Επί του παρόντος, η κυβέρνηση και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι προετοιμάζουν μια στρατηγική για την ανάπτυξη του εθελοντισμού, η οποία θα καθορίζει περαιτέρω 

πολιτικές και μέτρα για την προώθηση του εθελοντισμού. Ο νόμος ορίζει επίσης ότι το 10% των δημόσιων κονδυλίων που 

διατίθενται σε περιοχές, οι οποίες αποτελούν επίσης τομείς των εθελοντικών οργανώσεων, πρέπει να προορίζονται για 

εθελοντικά προγράμματα και δραστηριότητες της εν λόγω εθελοντικής οργάνωσης. Η εφαρμογή του νόμου 

παρακολουθείται από τη φιλανθρωπική οργάνωση της Σλοβενίας, η οποία είναι επίσης συντονιστής του σλοβενικού 

δικτύου εθελοντικών οργανώσεων.82 Το 2014, η κυβέρνηση τροποποίησε την κοινωνική νομοθεσία ώστε να 

συμπεριλάβει τους εθελοντές στην κοινωνική πρόνοια ως δικαιούχους πρόσθετης κοινωνικής βοήθειας, εάν εργάζονται 

σε εθελοντικές οργανώσεις και έχουν καταλήξει σε κατάλληλη ρύθμιση για την παροχή εθελοντικής εργασίας.83 

Όλο και περισσότερες εταιρείες στη Σλοβενία αναγνωρίζουν ότι η ΕΚΕ δεν αφορά μόνο χορηγίες και δωρεές και 

στρέφεται προς καινοτόμες μορφές συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους του τοπικού περιβάλλοντος με τη 

μορφή εταιρικού εθελοντισμού. Η Σλοβενία προωθεί ενεργά την ανάπτυξη εταιρικών προγραμμάτων εθελοντισμού και 

μέσω των εργασιών οργανώσεων όπως η Σλοβενική Φιλανθρωπία και τα μέτρα όπως στο πιστοποιητικό φιλικό προς τις 

οικογένειες. Ο εταιρικός εθελοντισμός περιλαμβάνει την εθελοντική μη αμειβόμενη εργασία των εργαζομένων προς 

όφελος της ευρύτερης κοινότητας, με διάφορες πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από τον εργοδότη ή την εταιρεία.84 

                                                                 
80 Certificates Family Friendly Enterprise, official web-site, administrated by Ekvilib Institute, available at http://certifikatdpp.si, last accessed: 31.5.2017  
81Newspaper Dnevnik: Golder Thread Award, official web-site: https://www.dnevnik.si/zlatanit, last accessed: 31.5.2017 
82 Slovenian Philanthropy: Volunteering Portal: Volunteering Act, available at: http://www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu/zakon-o-prostovoljstvu, 

last accessed: 31.5.2017 
83 CNVOS – Centre for information service, co-operation and development of NGOs: Z današnjimdnemvišjadenarnasocialnapomočzaprostovoljce, 
available at http://www.cnvos.si/article/id/10604/cid/23, last accessed: 31.5.2017 
84 Slovenian Philanthropy: Volunteering Portal: Corporate Volunteering, available at: http://www.prostovoljstvo.org/korporativno-prostovoljstvo, last 
accessed: 31.5.2017 

http://certifikatdpp.si/
https://www.dnevnik.si/zlatanit
http://www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu/zakon-o-prostovoljstvu
http://www.cnvos.si/article/id/10604/cid/23
http://www.prostovoljstvo.org/korporativno-prostovoljstvo
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❖ Κοινωνικοί διάλογοι 

Το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η Σλοβενία είναι μία από τις χώρες, δίπλα στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη 

Σουηδία, τη Γαλλία και τη Φινλανδία, με τον ισχυρότερο κοινωνικό διάλογο, αλλά είναι επίσης μία από τις έξι χώρες στις 

οποίες απέτυχε ο κοινωνικός διάλογος.85 Indeed in the field of labour rights, theΠράγματι, στον τομέα των εργασιακών 

δικαιωμάτων, το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων προωθεί το σεβασμό των εργασιακών 

προτύπων και των εργασιακών δικαιωμάτων στη Σλοβενία και προωθεί τον (τριμερή) κοινωνικό διάλογο και τις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων .86 

 

Όπως ορίζεται στη Σλοβενική Κοινωνική Σύμβαση για το 2015-2016 "Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 

για την επίτευξη ευρείας κοινωνικής συναίνεσης για τη μελλοντική ανάπτυξη της Σλοβενίας και σημαντική δημοκρατική 

αξία, την οποία πρέπει να ενισχύσουμε, να αναπτύξουμε και να εμβαθύνουμε. Η επιτυχής διαχείριση και ο σεβασμός του 

κοινωνικού διαλόγου αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Ο πυρήνας αυτών των 

συζητήσεων θα είναι το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεχίσει να παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο 

συζήτησης.”87 

 

"Οι κοινωνικοί εταίροι στη Σλοβενία συμμετέχουν σχεδόν πάντα στη συζήτηση για τις δημόσιες πολιτικές. Δίνουν τις 

απόψεις και τις απόψεις τους σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές, τα σχέδια δράσης και άλλα σημαντικά έγγραφα, όπως η 

σλοβενική βιομηχανική πολιτική, η οποία συζητήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους, τους εκπροσώπους των 

επιχειρήσεων, τον ακαδημαϊκό χώρο και το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας. Αλλά λιγότερο συχνά, οι 

κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των βιομηχανικών πολιτικών και είναι σε θέση να συμβάλουν 

στα αποτελέσματά τους.”88 

 

Στην ετήσια επισκόπηση των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου στη Σλοβενία το 2016 (έκθεση στο 

Friedrich-Ebert-Stiftung), ο συγγραφέας σημειώνει: "Στο επίπεδο του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, υπήρξε αρκετή 

ένταση όσον αφορά το έργο της οικονομικής και Κοινωνικό Συμβούλιο (ΟΚΕ). Τον Ιούνιο, η Ένωση Εργοδοτών της 

Σλοβενίας ανακοίνωσε την απόφασή της να μην παρίσταται πλέον στις συνόδους της ΟΚΕ μέχρις ότου πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν τον τριμερή κοινωνικό διάλογο σε κατάλληλο επίπεδο. Οι άλλες οργανώσεις εργοδοτών 

και εμπορικά επιμελητήρια προσχώρησαν στην απόφαση αυτή. Αυτό οδήγησε σε νέους κανόνες λειτουργίας της ΟΚΕ 

που υποβλήθηκαν τον Δεκέμβριο, φέρνοντας πίσω τις οργανώσεις των εργοδοτών ». Σημειώνει επίσης την άνοδο των 

αυτοαπασχολούμενων παρόχων υπηρεσιών, διάφορες συνδικαλιστικές ενέργειες και απεργίες και σοβαρές παραβιάσεις 

της εργασίας και κοινωνική νομοθεσία ορισμένων ιδιωτικών εταιρειών που οδηγούν σε τροποποίηση της νομοθεσίας.89 

 

❖ Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Αναλύεται στο κεφάλαιο «Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις» στην αντίστοιχη ενότητα της χώρας. 

9.6 Τσεχική Δημοκρατία 

                                                                 
85 News portal Siol.net: Article on EC report, available at http://siol.net/novice/svet/ek-socialni-dialog-v-sloveniji-mocan-a-tudi-porazi-354873, last 
accessed: 31.5.2017 
86Zrilic, J.: CSR in Slovenia, European Company Law, Vol. 8, No. 2-3, pp 119-122, 2011, University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2011-13 
(available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1774757, last accessed: 31.5.2017) 
87 Social Contract 2015-2016 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/mddsz/Socialni_sporazum_podpisi_5.2..pdf, last accessed: 31.5.2017 
88Eurofound: Slovenia: Role of social dialogue in industrial policies, available at: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-
information/national-contributions/slovenia/slovenia-role-of-social-dialogue-in-industrial-policies, last accessed: 31.5.2017 
89 Annual Review of Labour Relations and Social Dialogue 2016: Slovenia, Goran Lukić, February 2017 (available at http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/bratislava/13219.pdf; last accessed: 31.5.2017) 

http://siol.net/novice/svet/ek-socialni-dialog-v-sloveniji-mocan-a-tudi-porazi-354873
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1774757
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/mddsz/Socialni_sporazum_podpisi_5.2..pdf
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/slovenia/slovenia-role-of-social-dialogue-in-industrial-policies
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/slovenia/slovenia-role-of-social-dialogue-in-industrial-policies
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bratislava/13219.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bratislava/13219.pdf
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Όπως προκύπτει από την έρευνα, η κοινωνική πολιτική και η πολιτική απασχόλησης είναι ίσως το πιο προτιμώμενο 

στοιχείο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς η ικανοποίηση των εργαζομένων επηρεάζει άμεσα τις συνολικές της 

επιδόσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν διάφοροι τύποι παροχών: 

▪ Άμεση υποστήριξη της εργασιακής σχέσης - παροχή υπηρεσίας αυτοκινήτου, συμβολή στη μεταφορά στην 

απασχόληση κ.λπ. 

▪ Ανάπτυξη προσόντων και εκπαίδευση των εργαζομένων - εκπαιδευτικά μαθήματα, μαθήματα γλωσσών, 

κατάρτιση κλπ. 

▪ Υγειονομικές πτυχές της ζωής των εργαζομένων - παροχή πρόσθετων διακοπών, παροχή βιταμινών και 

φαρμάκων, ιατρική περίθαλψη επιχειρήσεων, εμβόλια κατά της γρίπης, διαμονή χαλάρωσης κλπ. 

▪ Κοινωνικές πτυχές της ζωής των εργαζομένων - κοινωνικά δάνεια, δάνεια για οικιστικούς σκοπούς και 

αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης κ.λπ. 

▪ Οφέλη για ελεύθερο χρόνο - αθλητισμός και πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λπ 

. 

Η σημαντικότερη στήριξη της απασχόλησης μειονεκτούντων εργαζομένων σε κρατικό επίπεδο είναι το καθήκον να 

απασχολούν άτομα με αναπηρίες και συμβολή στην υποστήριξη της απασχόλησης αυτών των ατόμων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 435/2004 Coll. της απασχόλησης, όπως τροποποιήθηκε, ο 

εργοδότης που απασχολεί πάνω από 25 εργαζόμενους υποχρεούται να απασχολεί τα άτομα με σωματική αναπηρία στην 

έκταση του 4% του υποχρεωτικού μεριδίου του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων τους. Η τήρηση αυτού του 

καθήκοντος ανακοινώνεται τακτικά. 

Ο εργοδότης που απασχολεί πάνω από το 50% των ατόμων με σωματική αναπηρία από το συνολικό αριθμό των 

υπαλλήλων του στην προστατευόμενη εργασία (CHPM) λαμβάνει τη συνεισφορά για τη στήριξη της απασχόλησης αυτών 

των ατόμων υπό μορφή μερικής πληρωμής των μέσων που δαπανήθηκαν για μισθούς, μισθούς και άλλα έξοδα. 

Το Γραφείο Εργασίας της Τσεχικής Δημοκρατίας, αξιολογεί την αίτηση για τον ορισμό ή την ίδρυση CHPM και εφόσον 

τηρούνται οι καθορισμένοι όροι, το Γραφείο Εργασίας της Δημοκρατίας ολοκληρώνει με τον αιτούντα τη συμφωνία για 

τον ορισμό ή την καθιέρωση του απαραίτητου αριθμού ΣΠΙΠ. Για την αποτύπωση ορισμένων γεγονότων, το Γραφείο 

Εργασίας της ΚΤ πραγματοποιεί την έρευνα στις εγκαταστάσεις του εργοδότη πριν από την είσοδο στις αντίστοιχες 

συμφωνίες. 

Στην περίπτωση εγκατάστασης CHPM (προστατευόμενης εργασίας), το Γραφείο Εργασίας της CR παρέχει τη συνεισφορά 

για τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη νέα θέση εργασίας για την OZP (άτομο με αναπηρία). Ένα μέρος της αίτησης μπορεί 

να είναι, στην περίπτωση αυτή, η επιχειρηματική πρόθεση που σχετίζεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το 

Γραφείο Εργασίας αξιολογεί για την ίδρυση της CHPM, εκτός από τις προαναφερθείσες συνθήκες, την 

αποτελεσματικότητα της άσκησης των πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή τη βιωσιμότητα της 

επιχειρηματικής πρόθεσης και την προϋπόθεση της βιωσιμότητας των εδραιωμένων θέσεων εργασίας, την οικονομική 

κατάσταση του εργοδότη, ελεύθερες θέσεις εργασίας στην δεδομένη περιοχή κατάλληλες για άτομα με αναπηρία κλπ. Ο 

αιτών δεν λαμβάνει καμία εισφορά για τον ορισμό της CHPM από το Γραφείο Εργασίας της CR. Η ΣΠΠ ορίζεται στη σχέση 

με την ακόλουθη συνεισφορά για τη μερική πληρωμή του λειτουργικού κόστους της ΣΔΙΤ ή της συνεισφοράς για την 

υποστήριξη της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στην προστατευόμενη εργασία. 

Η CHPM μπορεί να οριστεί για περίοδο 3 ετών και είναι απαραίτητη η ελάχιστη κατοχή της με την OZP για την περίοδο 

των 3 ετών. Μετά από αυτό το διάστημα, η CHPM μπορεί να οριστεί ξανά. Στη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του 

εργοδότη και του γραφείου εργασίας, συμφωνείται ο μέγιστος αριθμός υπαλλήλων της OZP που μπορούν να εργαστούν 

στο πλαίσιο της καθορισμένης και καθιερωμένης ΣΠΙ. Το παράρτημα των συμφωνιών για τον ορισμό και την καθιέρωση 
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της ΣΠΙ είναι τα χαρακτηριστικά CHPM. Όταν συμφωνούν αυτά τα χαρακτηριστικά, η βάση είναι η αίτηση για τον ορισμό 

της ΣΠΙΠ ή για την καθιέρωση της ΣΠΙΠ, όπου ο αιτών υποβάλλει τα χαρακτηριστικά CHPM. 

Το Γραφείο Εργασίας της Τσεχικής Δημοκρατίας διατηρεί επίσης τον ηλεκτρονικό κατάλογο των οργανισμών που 

απασχολούν πάνω από 50% άτομα με ειδικές ανάγκες και αυτοαπασχολούμενα άτομα με αναπηρία και η πύλη 

Neslysimpracuji.cz - πύλη εργασίας για άτομα με διαταραχή της ακοής. 

Για την περαιτέρω στήριξη στον τομέα της απασχόλησης, ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το ΕΠΑΑ 2014-2020 (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

10 Ενημέρωση των καταναλωτών και προώθηση της υπεύθυνης επιχείρησης. 
10.1 Κύπρος 

Η ζήτηση των καταναλωτών οδηγεί τις επιχειρήσεις και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την ΕΚΕ τους δίνει τη 

δυνατότητα να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. Στην Κύπρο οι εκστρατείες 

ξεκινούν από το λαϊκό επίπεδο παρέχοντας πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την ΕΚΕ. Αυτά 

περιλαμβάνουν μια ποικιλία διαφορετικών μεθόδων προώθησης, όπως οι γενικές εκστρατείες προώθησης, οι 

εκστρατείες μέσω διαδικτύου και οι ενέργειες για τη βελτίωση της οργανωτικής ικανότητας των καταναλωτών. 

 

Επίσης, έχουν εισαχθεί στην αγορά ορισμένες "ετικέτες" που βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες 

επιλογές σχετικά με τις αγορές τους. Ορισμένες έχουν ξεκινήσει πρόσφατα να τις εισαγάγουν και ενημερώνουν επίσης 

τους καταναλωτές για το τι σημαίνει αυτό για αυτούς (ετικέτες θεμιτού εμπορίου). Επίσης, δεν υπάρχουν τα πρώτα 

βήματα για την ανάπτυξη καλύτερου διαλόγου μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών για να βοηθηθεί η 

διαφάνεια. 

 

Κάτι που είναι πολύ δημοφιλές στην Κύπρο είναι τα βραβεία CSR που συμβάλλουν στην προώθηση της υπεύθυνης 

επιχειρηματικότητας μέσω της δημόσιας αναγνώρισης. Αυτό παρέχει επίσης στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 

μοιράζονται τις καλύτερες πρακτικές στην ΕΚΕ και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Τα βραβεία ΕΚΕ χορηγούνται σε 

επιχειρήσεις που έχουν καλή απόδοση σε σχέση με υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Εκτός από την προώθηση 

υπεύθυνων επιχειρήσεων, τα βραβεία στοχεύουν επίσης στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, καθιστώντας 

ορατές τις επιχειρήσεις με υψηλές επιδόσεις. Η χορήγηση βραβείων ΕΚΕ απαιτεί την ανάπτυξη σαφών κριτηρίων για τις 

«καλύτερες» πρακτικές. Για το λόγο αυτό, θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας στην Κύπρο για να καθορίσει αυτά τα 

κριτήρια. 

 

Πέραν της δημιουργίας περισσότερο ανταγωνιστικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της ΕΚΕ, ο διάλογος για τα 

δικαιώματα των καταναλωτών γίνεται όλο και πιο σημαντική πτυχή της ανάπτυξης υπεύθυνων επιχειρήσεων. Για 

παράδειγμα, προωθείται ο διάλογος μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. 

 

10.2 Ελλάδα  

Επί του παρόντος, η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχει αναπτύξει καμία εκστρατεία ή κανένα μέσο για την προώθηση 

υπεύθυνων επιχειρήσεων ή πρωτοβουλιών ΕΚΕ που συνδέονται με προϊόντα στην Κρήτη. Αντ 'αυτού, βασίζεται στους 

γενικούς μηχανισμούς του Ελληνικού Δημοσίου για τα ζητήματα της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και της 
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προώθησης των υπεύθυνων επιχειρήσεων. Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στην Ελλάδα εμπίπτει στη δικαιοδοσία 

του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτών, ενώ η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Συστήματος RAPEX της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. έναν μηχανισμό 

προειδοποίησης σχετικά με τυχόν μη ασφαλή προϊόντα στην ΕΕ. 

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτών. 

Η αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην Ελλάδα είναι η Γενική 

Γραμματεία Καταναλωτών, η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Η 

Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την προστασία της υγείας, της 

ασφάλειας και των εμπορικών τους συμφερόντων. Επιπλέον, στοχεύει επίσης να ενημερώνει και να εκπαιδεύει το κοινό 

σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά και έτσι να τους επιτρέπει να καταναλώνουν με ασφάλεια και υγιή τρόπο. Ένα άλλο 

βασικό καθήκον της Γραμματείας είναι η προώθηση της ίδρυσης, της οργάνωσης και της λειτουργίας του σωματείου 

καταναλωτών που ειδικεύεται σε διάφορα θέματα. Γενικά,  ο στόχος της Γραμματείας είναι να προωθήσει μια 

κουλτούρα μιας υγιεινής καταναλώσεως συνείδησης και συμπεριφοράς μεταξύ του Ελληνικού Λαού. 

Τα βασικά εργαλεία που διαθέτει η Γραμματεία για την επίτευξη των παραπάνω αποτελεσμάτων είναι ο ιστότοπός της 

μαζί με μια τηλεφωνική γραμμή που επιτρέπει στον καταναλωτή να επικοινωνεί απευθείας με τη Γραμματεία. Αυτή η 

άμεση και άμεση επικοινωνία μεταξύ του καταναλωτή και της Γραμματείας επιτρέπει στη Γραμματεία να εξετάζει κάθε 

πρόβλημα ή ζήτημα που προκύπτει μεταξύ των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων ή δημόσιων 

αρχών των καταναλωτών και του ιδιωτικού τομέα. 

Εκτός από την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτικού κοινού, η 

Γενική Γραμματεία είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της ελληνικής αγοράς με στόχο την προώθηση ενός 

περιβάλλοντος αγοράς που να είναι επωφελές για τον καταναλωτή, προωθώντας ταυτόχρονα την υγιή επιχειρηματική 

ανταγωνιστικότητα. Ως εκ τούτου, η Γραμματεία παρακολουθεί το επίπεδο των τιμών για διάφορα προϊόντα και 

υπηρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτό το επίπεδο τιμών. Επιπλέον, η αρχή διενεργεί τακτικές 

επιθεωρήσεις, έρευνες και ελέγχους για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγής και εμπορίας αυτών 

των προϊόντων. Τέλος, η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την προστασία έναντι των πρακτικών υπεξαίρεσης της 

απασχόλησης σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής ή της εμπορίας οποιωνδήποτε αγαθών και υπηρεσιών. 

Επιπλέον, η Γραμματεία διαδραματίζει βασικό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και υλοποίησης πολιτικής στην 

ελληνική κυβέρνηση σχετικά με οποιοδήποτε μέτρο σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών ή το περιβάλλον της 

αγοράς στην Ελλάδα. Επίσης εποπτεύει και εποπτεύει την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για το δικαίωμα των 

καταναλωτών ή την αγορά και είναι επίσης ο αρμόδιος φορέας για την προώθηση πολιτικών και νομοθετικών ρυθμίσεων 

με στόχο την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το δίκαιο της ΕΕ σε αυτά τα θέματα. Επιπλέον, είναι ο οργανισμός 

που είναι υπεύθυνος για την προώθηση των εκστρατειών ενημέρωσης των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η Γραμματεία δεν διοργανώνει επί του παρόντος εκστρατεία προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών 

βάσει της απόδοσης της ΕΚΕ. 

 

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

 

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας είναι μέλος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Μονάδα Γενικής 

Ασφάλειας Προϊόντων, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, 

είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση του συστήματος RAPEX (European Επιτροπή, 2016β). Είναι επίσης το 

εθνικό σημείο επαφής της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της σχετικά με τη 
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λειτουργία και τη διαχείριση του συστήματος RAPEX, συνεργάζεται στενά με άλλες κυβερνητικές αρχές κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων εποπτείας της αγοράς σχετικά με θέματα σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών και η επικοινωνία μεταξύ του εθνικού σημείου επαφής και των αρμόδιων αρχών 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. 

Το εθνικό σημείο επαφής ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα: 

❖ συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση μη ασφαλών προϊόντων στην αγορά μέσω του συστήματος. 

❖ ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές  

❖ Διερευνά την τοποθέτηση των κοινοποιημένων προϊόντων στην ελληνική αγορά. 

❖ υποβάλλει ειδοποιήσεις και αντιδράσεις μέσω του συστήματος, 

❖ Μεταφράζει το εβδομαδιαίο δελτίο τύπου. 

 

Οι κατηγορίες προϊόντων με τις περισσότερες ειδοποιήσεις RAPEX στην Ελλάδα είναι: οχήματα, παιδικά ρούχα, 

παιχνίδια, προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH, σχολικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές, 

είδη παιδικής φροντίδας και αναπτήρες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016b). 

10.3 Ισπανία  

Οι εταιρείες προχωρούν σε ποιοτικά κριτήρια τις τελευταίες δεκαετίες, αν και, ενόψει των διαφορετικών ερευνών 

σχετικά με την αντίληψη του καταναλωτή, εξακολουθεί να υπάρχει κάποιος τρόπος να προχωρήσουμε. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης «Η στάση των καταναλωτών έναντι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)90, 

«Υπάρχει ένας ευαίσθητος τομέας καταναλωτών στην ΕΚΕ, ο οποίος εξακολουθεί να είναι λίγο προληπτικός στην 

αναζήτηση και πληρωμή υπεύθυνων προϊόντων, αλλά πρόθυμος να τιμωρήσει την μη υπεύθυνη εταιρική 

συμπεριφορά». Για το λόγο αυτό, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των καταναλωτών είναι πολύ σημαντική, καθώς 

η φήμη των εταιρειών και των οργανώσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτές. 

Η έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη 91 που δημοσιεύεται ετησίως από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών, λέει ότι το οικολογικό αποτύπωμα της παγκόσμιας κατανάλωσης είναι σήμερα μεγαλύτερο από το συνολικό 

βιοχαρτικό δυναμικό του πλανήτη. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η ενσωμάτωση των θεμάτων βιωσιμότητας στη διαχείριση από την εταιρεία όσο και η ανάπτυξη 

υπεύθυνων μοντέλων κατανάλωσης που ενσωματώνουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις προτιμήσεις 

και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων είναι πολύ σημαντικά. 

Η χρηματοπιστωτική κρίση 2008-2014, η οποία έχει περάσει από την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, έδειξε ότι τα πρότυπα 

κατανάλωσης δεν έχουν βιώσει άμεση ενσωμάτωση των βασικών πτυχών της ΕΚΕ. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν σημαντικές 

προόδους: 

▪ Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας, όπου διεξάγονται εκστρατείες όπως η «ηθική μόδα» ή η «αργή μόδα», 

αποτελεί μέρος της αναπτυσσόμενης φιλοσοφίας του σχεδιασμού και της τάσης της βιωσιμότητας, η οποία 

                                                                 
90Consumer Attitudes towards Corporate Social Responsibility (CSR) by PriceWaterhouseCoopershttp://pwc.to/2pvDiVy 

 
91Human Development Report.  UNDP 2014.  

http://pwc.to/2pvDiVy
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf
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στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος που μπορεί να υποστηριχθεί επ 'αόριστον από περιβαλλοντική 

άποψη και την κοινωνική ευθύνη. 

▪ Το δίκαιο εμπόριο (που ονομάζεται επίσης εμπορική έκθεση, δίκαιο εμπόριο ή εναλλακτικό εμπόριο) είναι μια 

εναλλακτική μορφή εμπορίου όπου υπάρχει πιο ισόρροπη κατανομή του οφέλους. 

▪ Υγιεινή διατροφή. 

▪ Ενεργειακή απόδοση. 

▪ Καθολική προσβασιμότητα. 

▪ Εταιρείες κοινωνικής καινοτομίας. 

▪ Συμπερίληψη προϊόντων. 

Όλα αυτά είναι στοιχεία που αλλάζουν το πρότυπο κατανάλωσης της ιθαγένειας. Ακόμη και αν το κλειδί για την 

αναγνώριση είναι σε μοντέλα πιστοποίησης εταιρειών που επιτρέπουν τη συνεχή αξιολόγηση της δραστηριότητας της 

εταιρείας, μακριά από τα μοντέλα ελέγχου και επαλήθευσης του 20ού αιώνα. 

Προώθηση υπεύθυνων εταιρειών 

Στον τομέα αυτό, η Extremadura, μέσω του νόμου 15/2010 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, περιλαμβάνει την 

προώθηση υπεύθυνων εταιρειών, παρέχοντάς τους πιστοποίηση για την κοινωνική ευθύνη και ανταμοιβή τους με 

διάφορα οφέλη, μεταξύ των οποίων: 

Χορήγηση της ενίσχυσης: 

▪ Καθιέρωση της πιστοποίησης «Κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία της Extremadura» ως κριτήρια αξιολόγησης για τη 

χορήγηση επιδοτήσεων και ενισχύσεων. 

▪ Καθορισμός της ενίσχυσης για: 

➢ Κόστος χρηματοδότησης που προέκυψε από την υιοθέτηση των μέτρων που αναπτύχθηκαν για την 

πιστοποίηση της «Κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας της Extremadura». 

➢ Για τη διάδοση και προώθηση αυτού του πιστοποιητικού από τις εταιρείες. 

➢ Για την έγκριση της διάκρισης αυτής με οποιαδήποτε άλλη στις αγορές στις οποίες πρόκειται να 

λειτουργήσει. 

Προτεραιότητα στην ανάθεση συμβάσεων. 

▪ Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα προτιμηθούν εταιρείες που έχουν διαπιστευτεί ως «Κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία 

της Extremadura». 

Διαφήμιση 

▪ Η κυβέρνηση της Extremadura θα ενισχύσει τη διαφήμιση αυτών των εταιρειών. 

Το «Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» αναπτύσσεται για να αναγνωρίσει εκείνους τους οργανισμούς που 

υπερέχουν στην προώθηση των αξιών της κοινωνικής ευθύνης. 

 Επιπλέον, ο νόμος προβλέπει στο άρθρο 14 «ενημέρωση και συνειδητοποίηση των φορέων εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης», ενθαρρύνοντας και προάγοντας την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη, καθορίζοντας την ανάπτυξη των ακόλουθων μέτρων: 

1. Ενημερωτικές εκστρατείες απευθυνόμενες: 
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α) να βελτιώσουν την κατανόηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να οργανώσουν δραστηριότητες 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το σύνολο των κοινωνικών φορέων. 

β) Δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου, προσβάσιμου σε άτομα με αναπηρία, που διευκολύνει τη διάδοση ουσιαστικών 

πληροφοριών σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τη γνώση των πρωτοβουλιών και τις πιο συναφείς εμπειρίες 

τόσο από την εθνική όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τρίτες χώρες, με άλλες παρόμοιες τοποθεσίες. 

γ) στηρίζει πρωτοβουλίες των διάφορων κοινωνικών και θεσμικών φορέων που προωθούν την καλύτερη κατανόηση της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 

2. Για υπεύθυνη κατανάλωση: 

 

α) ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των αρχών της κοινωνικής ευθύνης στις πολιτικές κατανάλωσης. 

β) να προωθήσει την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την κοινωνική ή υπεύθυνη κατανάλωση. 

γ) στηρίζει την προώθηση πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνουν οργανισμοί και θεσμοί για 

την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 

δ) να προωθήσει τη χρήση της σήμανσης, τόσο θεμιτού εμπορίου, όπως τα οικολογικά σήματα ή άλλη επισήμανση, ως 

διακριτικό εργαλείο συμμόρφωσης με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, προωθώντας την παραγωγή πολιτών ή 

υπεύθυνης παραγωγής. 

 

10.4 Νορβηγία 

Product labeling is used in Norway as a tool to inform consumers about the ethical and environmental impacts of their 

products. Examples of labels used in Norway are the Nordic Swan Ecolabel (evaluates impact on environment through 

product’s whole life cycle), the EU Organic Logo, the FAIRTRADE Mark, environmental product declarations (EPDs, which 

communicate the life cycle environmental impact of products), Eco-Lighthouse certification, the Forest Stewardship 

Council Logo and the Marine Stewardship Council Logo, seen in below.  

 

Figure: παραδείγματα από ετικέτες προϊόντων στην Νορβηγία  

Ένα ισχυρό παράδειγμα εμπλοκής των καταναλωτών σε θέματα ΕΚΕ είναι ο πρόσφατος αγώνας κατά του φοινικέλαιου 

στα νορβηγικά προϊόντα διατροφής. Επειδή η βιομηχανία φοινικέλαιου αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες αποψίλωσης 

των τροπικών δασών στη Μαλαισία και την Ινδονησία, το Rainforest Foundation της Νορβηγίας και η Green Living 

ξεκίνησαν μια εκστρατεία για τη μείωση της κατανάλωσης φοινικέλαιου στα νορβηγικά προϊόντα διατροφής. Μετά από 

τη στόχευση όλων των κυριότερων παραγωγών τροφίμων στη Νορβηγία μέσω συναντήσεων και ερευνών, την ανάπτυξη 

ενός διαδικτυακού οδηγού για τους καταναλωτές, τη χρήση παραδοσιακών και κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για τη 

διάδοση ειδήσεων σχετικά με φοινικέλαιο και πληροφοριών σχετικά με το φοινικέλαιο και την έναρξη μιας αναφοράς 

κατά του φοινικέλαιου στα τρόφιμα να μειώσουν τη χρήση φοινικέλαιου από νορβηγούς παραγωγούς τροφίμων κατά 

9.600 τόνους από 15.000 τόνους το 2011 σε 5.400 τόνους το 2012 (Regnskogfondet, nd). Με την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης του κοινού και τη συνακόλουθη δημόσια πίεση, η εκστρατεία ήταν σε θέση να μειώσει τη χρήση κατά 
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δύο τρίτα χρησιμοποιώντας αποδοτικές και αποτελεσματικές μεθόδους. Αυτό δείχνει τη δύναμη στην εκπαίδευση των 

καταναλωτών και δίνοντάς τους κάτι που να εμπλέκουν άμεσα.  

Αν και η περίπτωση φοινικέλαιου αποτελεί παράδειγμα ισχυρής εμπλοκής των καταναλωτών, ορισμένοι υποστηρίζουν 

ότι, σε σύγκριση με τη Δανία και τη Σουηδία, οι Νορβηγοί καταναλωτές υστερούν σε μοντέλα βιώσιμης κατανάλωσης 

(Ditlev-Simonsen, et al, 2015). Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η Νορβηγία είναι μία από τις πλουσιότερες 

χώρες του κόσμου, παρέχοντας στους καταναλωτές αρκετό εισόδημα για ιδιωτική κατανάλωση. Καθώς η κατανάλωση 

αυξήθηκε παράλληλα με την ανάπτυξη του νορβηγικού πετρελαϊκού πλούτου, τα καταναλωτικά απόβλητα και το 

οικολογικό αποτύπωμα επίσης αυξάνονται σταθερά (Ditlev-Simonsen, et al, 2015). Στην περίπτωση αυτή, τόσο οι 

εταιρείες όσο και οι καταναλωτές πρέπει να λάβουν περισσότερα μέτρα για να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους 

σχετικά με τις μη βιώσιμες διαδικασίες που σχετίζονται με την κατανάλωση και την παραγωγή και να δημιουργήσουν πιο 

βιώσιμες επιλογές 

10.5 Σλοβενία 

Παρόλο που η γενική κατανόηση της έννοιας της ΕΚΕ στη Σλοβενία είναι χαμηλή όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες και σχέδια που αποσκοπούν στην αλλαγή αυτού. Σε αυτό το κεφάλαιο, 

αναφέρουμε τι έχουν αναπτύξει διάφοροι παράγοντες για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και την υπεύθυνη 

προώθηση των επιχειρήσεων στη Σλοβενία. 

 

Ενίσχυση της γενικής ευαισθητοποίησης με εκστρατείες και προγράμματα ευαισθητοποίησης: 

❖ ΜΚΟ: δίκαιο εμπόριο (το πρώτο κατάστημα δίκαιου εμπορίου στη Σλοβενία λειτουργεί από ΜΚΟ - 3Muhe 92), τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στην αλυσίδα εφοδιασμού (Make Fair Fruit - Association Focus 93), εταιρική και 

φορολογική διαφάνεια κλπ. 

❖  Κρατικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες: προώθηση της προμήθειας τοπικών αγαθών. 

❖ Ένωση Σλοβενικών Καταναλωτών - μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, διεθνώς αναγνωρισμένη μη κυβερνητική 

οργάνωση για την προστασία και υπεράσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών. Η αποστολή τους είναι οι 

ενημερωμένοι καταναλωτές, οι οποίοι γνωρίζουν και ασκούν τα δικαιώματά τους, και, αφετέρου, φιλική προς 

τον καταναλωτή κοινωνία, η οποία σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Οι 

δραστηριότητές τους είναι η ενημέρωση, η παροχή συμβουλών, η δοκιμή προϊόντων, η εκπαίδευση, η 

υπεράσπιση (υπό την ιδιότητα αυτή ενεργούν επίσης για λογαριασμό των μελών της σε δικαστικές διαδικασίες 

και απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων).94 

❖ Η πύλη κατευθυντήριων γραμμών εταιρικής διακυβέρνησης στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα σε εταιρείες στη 

Σλοβενία να έχουν μια γενική εικόνα και πρακτική υποστήριξη στην εφαρμογή μέτρων και δραστηριοτήτων για 

νόμιμη και ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά. Οι εταιρείες αποφασίζουν εάν και σε ποιο βαθμό θα 

ακολουθήσουν τις Σλοβενικές κατευθυντήριες γραμμές εταιρικής ακεραιότητας στην επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα καθώς οι κύριοι στόχοι των Οδηγιών είναι να παρέχουν έναν οδηγό στην ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων καθώς και να παρέχουν πηγές,.95 

 

Επισήμανση και συγκριτική αξιολόγηση: 

                                                                 
92 Fair Trade Shop »3 Muhe« in Ljubljana, Slovenia – official web-site: http://www.3muhe.si/ 
93 Focus Association for Sustainable Development: Project Make Fruit Fair, official web-site: http://focus.si/projekti/sadje-
naj-bo-pravicno/ 
94ZvezapotrošnikovSlovenije, official web-site: https://www.zps.si/index.php/component/content/article?id=5967:drubena-odgovornost-v-deeli-igra, last 
accessed: 31.5.2017 
95 Corporate Integrity Portal: Guidelines, available at http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice(SSKI).aspx, last accessed: 31.5.2017 

https://www.zps.si/index.php/component/content/article?id=5967:drubena-odgovornost-v-deeli-igra
http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice(SSKI).aspx
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❖ Αύξηση της προσφοράς αγαθών με διεθνή σήματα θεμιτού εμπορίου στα μεγαλύτερα καταστήματα. 

❖ Προώθηση του ECOlabel Flower (okoljskamarjetica) - περιβαλλοντικό σήμα της ΕΕ: "ένα ενδιαφέρον μέσο για τη 

διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας - εθελοντική και βασισμένη στην αγορά”96.  Προορίζεται για προϊόντα 

και υπηρεσίες που πληρούν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και κριτήρια χρηστικότητας. 

 

Τα βραβεία και τα πιστοποιητικά είναι τα πιο δημοφιλή εργαλεία για την προώθηση της υπεύθυνης επιχείρησης μέσω 

της δημόσιας αναγνώρισης στη Σλοβενία. Ταυτόχρονα, παρέχουν συνήθως τις απαραίτητες ευκαιρίες για την ανταλλαγή 

ορθών πρακτικών στην ΕΚΕ και για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων. 

▪ Βραβείο της Horus για την κοινωνική ευθύνη 97(2009-σε εξέλιξη)  για την προώθηση του ολισμού στη σκέψη, την 

καινοτομία στην εργασία και την ευθύνη για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων σλοβενικών εταιρειών, οργανώσεων και 

ατόμων. Βραβείο επιθυμεί να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το νόημα της κοινωνικής ευθύνης και να 

προειδοποιήσει για την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων. 

▪ Το Ευρωπαϊκό Βραβείο ΕΚΕ για το Έργο 2011-2013 συντονίστηκε στη Σλοβενία από το Σλοβενικό Δίκτυο ΕΚΕ και το 

Ινστιτούτο Ekvilib, με στόχο την προβολή των καλύτερων ευρωπαϊκών έργων ΕΚΕ με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη και 

την αύξηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. 

▪ Νέο πιστοποιητικό ΕΚΕ από το Ινστιτούτο Ekvilib (περατωθείσα πιλοτική φάση το 2016) - μια αναλυτική και 

συμβουλευτική διαδικασία για επιχειρήσεις και οργανισμούς που καλύπτουν την προσέγγιση και τη φροντίδα των 

εργαζομένων, του περιβάλλοντος ή / και της κοινωνίας, καθώς και τη διαχείριση της ΕΚΕ. 

▪ Καθιερωμένο Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Ποιότητας - μια διαδικασία διαβούλευσης και ελέγχου που αφορά 

συγκεκριμένα θέματα Ε.Κ.Ε., ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, πολυμορφίας και διαγενεακής 

συνεργασίας - χορηγείται από το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών σε 

περισσότερες από 250 σλοβενικές εταιρείες. Κάτοχος και συντονιστής της διαδικασίας πιστοποίησης είναι το 

Ινστιτούτο Ekvilib. 

▪ Βραβείο Green Frog - Βραβείο Έκθεσης για την Αειφορία της Κεντρικής Ευρώπης της Deloitte είναι ένα βραβείο για 

τις καλύτερες εκθέσεις βιωσιμότητας - αξιολογείται σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο διαγωνισμός αποσκοπεί 

στον εντοπισμό και την ανταμοιβή της αριστείας στην εταιρική μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην Κεντρική 

Ευρώπη. 

▪ Ανταγωνισμός για την καλύτερη ετήσια έκθεση που διοργανώνεται από την Business Academy Finance (Εφημερίδα 

Οικονομικών). Οι υποβαλλόμενες ετήσιες εκθέσεις ανταγωνίζονται σε κατηγορίες με βάση το μέγεθος της 

συμμετέχουσας εταιρείας και επίσης για ειδικές βραβεύσεις για διάφορα τμήματα εκθέσεων (οικονομική έκθεση, 

ετήσια έκθεση επικοινωνίας, έκθεση διαχείρισης κινδύνου κλπ.) Και διαχωρίζονται με βάση τον τομέα. οικονομία, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΜΚΟ και ινστιτούτα κλπ.).98 

 

Διάλογοι, προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 

Η Επιθεώρηση της αγοράς της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αποτελεί συστατικό όργανο του Υπουργείου Οικονομικής 

Ανάπτυξης και Τεχνολογίας. Η επιθεώρηση είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σλοβενικής 

νομοθεσίας στους τομείς της προστασίας των καταναλωτών, της ασφάλειας των προϊόντων, του εμπορίου, της 

τροφοδοσίας, της βιοτεχνίας, των υπηρεσιών, της τιμολόγησης, του τουρισμού, της προστασίας του ανταγωνισμού και 

των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο κύριος στόχος τους είναι να εργαστούν σύμφωνα με τη νομοθεσία 

προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους καταναλωτές κατά τη συνάντησή τους για την 

                                                                 
96 Slovenian Environment Agency: ECOlabel Flower: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/ECO%20Label/ecolabel.html 
97 Horus Award official web-site, administrated by IRDO: www.horus.si; see also Good Practices 
98 Official web-site of Najletnoporočilo Award: Awards: http://www.najletno-porocilo.si/nagrade/ 

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/ECO%20Label/ecolabel.html
http://www.horus.si/
http://www.najletno-porocilo.si/nagrade/
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εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό μέρος της δουλειάς τους είναι να συνεργαστούν ενεργά με 

καταναλωτές από τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και άλλα κράτη μέλη.99 

 

10.6 Τσεχική Δημοκρατία 

Το δικαίωμα στην προστασία των καταναλωτών ρυθμίζει τις κοινωνικές σχέσεις που συνδέονται με την εισαγωγή των 

καλούμενων καταναλωτικών συμβάσεων. Οι καταναλωτικές συμβάσεις είναι συμβάσεις αγοραστή, συμβάσεις εργασίας 

ή άλλες συμβάσεις, όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο καταναλωτής από τη μια πλευρά και ο επιχειρηματίας στην άλλη 

πλευρά. Το δικαίωμα στην προστασία των καταναλωτών ακολουθεί τον στόχο για να εξασφαλίσει την αυξημένη 

προστασία του καταναλωτή ως ασθενέστερου μέρους της υποχρεωτικής έννομης σχέσης. 

Το ζήτημα αυτό στην Τσεχική Δημοκρατία διέπεται από το νόμο αριθ. 634/1992 Coll. σχετικά με την προστασία των 

καταναλωτών όπως τροποποιήθηκε. 

Το δικαίωμα ρυθμίζει τόσο το ιδιωτικό όσο και το δημόσιο δίκαιο όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Η 

ιδιωτική προστασία των καταναλωτών αποτελεί μεταγενέστερη προστασία. Το όργανο για την προστασία των 

καταναλωτών είναι το δικαστήριο του ιδιωτικού δικαίου. Είναι απαραίτητο για την εφαρμογή αυτής της προστασίας να 

το απαιτεί το ίδιο το θέμα μέσω της υποβολής της καταγγελίας και της αίτησης για επανόρθωση. 

Ο κανονισμός δημοσίου δικαίου επιτρέπει να τιμωρείται η παραβίαση των δικαιωμάτων και των καθηκόντων χωρίς την 

απαραίτητη δράση του καταναλωτή. Αρχίζει συνήθως με βάση τη βούληση του δηλωμένου οργανισμού μέσω διοικητικής 

διαδικασίας. Η προστασία του δημοσίου δικαίου συνδυάζει την επακόλουθη προστασία (επιβολή προστίμων), καθώς και 

προληπτική προστασία (π.χ. διακοπή του πιστοποιητικού εμπορικής άδειας, απαγόρευση πώλησης). Σε σύγκριση με τη 

δικαστική διαδικασία, η διαδικασία ενώπιον των διοικητικών οργάνων είναι αναμφίβολα ταχύτερη και πιο ευέλικτη. 

Ο νόμος ορίζει επίσης την προστασία των καταναλωτών από τις αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι επιχειρηματικές 

πρακτικές είναι άδικες "αν η ενέργεια του επιχειρηματία προς τον καταναλωτή έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της 

επαγγελματικής φροντίδας και είναι σε θέση να επηρεάσει σημαντικά την απόφασή του έτσι ώστε να μπορεί να λάβει 

μια επιχειρηματική απόφαση που διαφορετικά δεν θα είχε κάνει". Η χρήση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών κατά 

την προσφορά ή την πώληση των προϊόντων που προσφέρουν ή παρέχουν υπηρεσίες δεν απαγορεύεται από το νόμο. 

Ιδιαίτερα παραπλανητικές και επιθετικές επιχειρηματικές πρακτικές, των οποίων ο υποδειγματικός κατάλογος 

αναφέρεται στον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, χαρακτηρίζονται ως άδικο. 

Εκτός από τα προαναφερθέντα, ο καταναλωτής προστατεύεται επίσης με διάφορα άλλα μέσα. Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, 

διάφορα καθήκοντα ενημέρωσης των πωλητών, απαγόρευση της διάκρισης των καταναλωτών και καθορίζεται επίσης η 

ρύθμιση της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών. 

                                                                 
99 Market Inspectorate of Republic of Slovenia official web-site: http://www.ti.gov.si/en/ 

http://www.ti.gov.si/en/
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11 Υποβολή εκθέσεων και δημοσιοποίηση της ΕΚΕ 
11.1 Ισπανία 

Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την οδηγία 2014/95 / ΕΕ, η οποία απαιτεί από μεγάλες 

εταιρείες, που απασχολούν περισσότερους από 500 εργαζομένους, και από δημόσιο συμφέρον να υποβάλλουν ετήσιους 

λογαριασμούς σχετικά με τη διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη 

μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν 

προς τις διατάξεις αυτής, έπειτα από τις 6 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Η οδηγία 2014/95 / ΕΕ σχετικά με την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι η πρώτη διεθνής 

πρωτοβουλία που δημιουργεί ένα νομικό πλαίσιο για την έκτακτη οικονομική έκθεση. Μέσω αυτής της νομοθετικής 

πρωτοβουλίας, η ΕΕ καλεί τις μεγάλες επιχειρήσεις, εκείνες των περισσότερων από 500 εργαζομένων και το δημόσιο 

συμφέρον, να ενημερώσουν για τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και διαχειριστικό τους αντίκτυπο, εστιάζοντας σε θέματα 

όπως η ισότητα, η πρόληψη της διαφθοράς ή η δράση της στον τομέα αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η απαίτηση 

αυτή διατυπώνεται μέσω της αρχής της συμμόρφωσης ή της εξήγησης και ανοίγει το δρόμο για τα κράτη μέλη να 

αυξήσουν το βαθμό ζήτησης για τις πτυχές που αναφέρονται ή για να συμπεριληφθούν ζητήματα πέραν εκείνων που 

προβλέπει η ίδια η οδηγία. 

Βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της μεταφοράς της στην εθνική νομοθεσία. Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της 

Ένωσης αναμένεται να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. 
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Εικόνα που εξάγεται από το έγγραφο «Προς ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαφάνεια»'100 

 

Στην Ισπανία, η οδηγία βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία μεταφοράς, αν και έχουμε ένα σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί σε 

δημόσιες πληροφορίες. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης δεν υπάρχει επίσημη δημοσίευση, αν και αναμένεται 

σύντομα. 

 

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις οικονομίες με υψηλότερο επίπεδο εφαρμογής των εξωχρηματιστηριακών πρακτικών στις 

επιχειρήσεις τους. 

Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στη βάση δεδομένων για τη γνωστοποίηση της βιωσιμότητας του GRI'101, κατά 

την πρώτη δεκαετία του 2000 ο αριθμός των εκθέσεων σχετικά με την κοινωνική ευθύνη που δημοσιεύθηκαν σύμφωνα 

με τις κατευθυντήριες γραμμές του εν λόγω μοντέλου αυξήθηκε σε ετήσια βάση άνω του 65%. Σύμφωνα με την ίδια 

πηγή, το 2016 υπήρχαν συνολικά 161 εταιρείες στην Ισπανία που κατέγραψαν την έκθεσή τους σε αυτήν την πλατφόρμα. 

 

Η RobecoSAM, δημοσιεύει ένα ετήσιο βιβλίο102 η οποία περιλαμβάνει τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον κόσμο σύμφωνα 

με τη δική της μεθοδολογία. Στην τελευταία έκδοση αυτής της μελέτης υπάρχουν 20 ισπανικές εταιρείες, εκ των οποίων 

οι 11 είναι μεταξύ των κατηγοριών ηγέτη, χρυσού, αργύρου και χαλκού. Τα επίπεδα παρουσίας στην κατάταξη των 

εθνικών εταιρειών κατά την τελευταία πενταετία παρέμειναν και, κατά μέσο όρο, το 73% αυτών ήταν στις υψηλότερες 

κατηγορίες. 

 

Βάσει αυτών των εκθέσεων και πολλών άλλων που έγιναν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην Ισπανία υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός εταιρειών που αναπτύσσουν πολιτικές και πρακτικές στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης. Από την άλλη 

πλευρά, αυτό ευνοείται από ένα ευνοϊκό δημόσιο πλαίσιο ευνοϊκό για την ανάπτυξη πολιτικών εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. 

 

Απόδειξη αυτού είναι η δημοσίευση από την κυβέρνηση της Ισπανίας ενός εργαλείου 103 που σας επιτρέπει να 

καταγράφετε και να δημοσιεύετε αναφορές βιωσιμότητας από ισπανικές εταιρείες και ότι ρυθμίζεται από μια εντολή  104, 

που ρυθμίζει επίσης τη διαδικασία για τις εκθέσεις των φορέων που επιθυμούν να ανταποκριθούν στην οδηγία 2014/95 

/ ΕΕ. Μέχρι τα μέσα Απριλίου είχε δημοσιεύσει 73 εκθέσεις. 

 

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο που ρυθμίζει τη 

δημοσίευση των απομνημονευμάτων της βιωσιμότητας, αν και έχουν ήδη αρχίσει εργασίες για την ομοιογενοποίηση της 

πραγματοποίησης εκθέσεων βιωσιμότητας, όπως βλέπουμε στην ισπανική στρατηγική της Κοινωνικής Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης Ευθύνη για την περίοδο 2014-2020, η οποία μεταξύ των μέτρων της στοχεύει συγκεκριμένα στην 

εναρμόνιση αυτής της διαδικασίας δημιουργίας μνήμης και επίσης λέει: «Όσον αφορά τις εκθέσεις ή τις εκθέσεις 

κοινωνικής ευθύνης, αν και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες, Η CERSE θα συνεχίσει να εργάζεται για 

να επιτύχει μια ορισμένη ομοιογένεια στα χρησιμοποιούμενα πρότυπα αναφοράς, καθώς και για να μπορέσουν οι 

επιχειρήσεις να εντοπίσουν τους δείκτες παρακολούθησης που ταιριάζουν καλύτερα στη δραστηριότητά τους για να 

                                                                 
100'Moving towards a new regulatory framework for transparency'. Study on the adjustment of the policy of disclosure of non-financial information and 
diversity (2014/95/EU), carried out by Forética and Bankia http://bit.ly/2oKT2A5 
 
101Sustainability Disclosure Database of GRI, http://database.globalreporting.org/ 
 
102 The Sustainability Yearbook 2017 http://bit.ly/2ovysHW 
 
103Tool for registration and publication of CSR Reports from the Government of Spain https://explotacion.mtin.gob.es/memrse/aplicacion 
104 Order ESS/1554/2016, of 29 September, which regulates the procedure for the registration and publication of the reports of social responsibility and 
sustainability of companies, organisations and public administrations. http://bit.ly/2q51ong 

 

http://bit.ly/2oKT2A5
http://bit.ly/2oKT2A5
http://database.globalreporting.org/
http://bit.ly/2ovysHW
https://explotacion.mtin.gob.es/memrse/aplicacion
http://bit.ly/2q51ong
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αξιολογήσουν την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τους στόχους και τις δεσμεύσεις για την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη. να παράγουν τις δικές τους πρακτικές για την ανάπτυξη εκθέσεων ΕΚΕ και απομνημονεύσεων διαφανούς, 

αυστηρής και συγκρίσιμης βιωσιμότητα". 

 

Extremadura 

Ο νόμος 15/2010 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη της Extremadura προβλέπει τη δημιουργία ενός εργαλείου 

αυτοαξιολόγησης το οποίο επιτρέπει την τυποποίηση της διαδικασίας υποβολής των εταιρειών στην Extremadura. 

 

Αυτό το online εργαλείο, εθελοντικό και ελεύθερο, που ονομάζεται ORSE, επιτρέπει στις εταιρείες να αυτο-αξιολογούν 

τις πρακτικές κοινωνικής ευθύνης τους και μέσω μιας διαδικασίας που ρυθμίζεται από το διάταγμα 110/2013, τον έλεγχο 

των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών του οργανισμού και την απόκτηση της σφραγίδας της «Κοινωνικά υπεύθυνης 

εταιρείας Extremadura», που εκδόθηκε από την Junta de Extremadura ως αναγνώριση σε εκείνους τους οργανισμούς 

που έχουν ενσωματώσει την κοινωνική ευθύνη στην καθημερινή τους διαχείριση και να κοινοποιήσουν τις ενέργειές 

τους σε αυτό το θέμα, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για τα υπόλοιπα, και έξω από την Extremadura. 

 

Εργαλείο ORSE 

Το ORSE ενσωματώνει τα πιο σχετικά πρότυπα στην ΕΚΕ που υπάρχουν σήμερα GRI, SA8000, AA1000, Global Compact, οι 

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, SGE21, IQNet SR10, FRC και Worldcob. Προκειμένου 

να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους οργανισμών, η ORSE διακρίνει  3 τύπους ερωτηματολογίων ανάλογα με το 

μέγεθος της εταιρείας. 

- Για μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο με 120 

δείκτες. 

-  Για ΜΜΕ μεταξύ 10 και 250 εργαζομένων υπάρχει ερωτηματολόγιο με 60 ερωτήσεις και, 

- Για τις μικρο-ΜΜΕ. Αυτό το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους 

και έχει 30 δείκτες. 

Το ORSE δημιουργεί ένα σύστημα δεικτών που μπορούν να συμπληρώσουν οι οργανισμοί για το βαθμό υλοποίησης των 

δράσεων ΕΚΕ. Ανάλογα με τις απαντήσεις, ο οργανισμός θα αποκτήσει αυτόματα το επίπεδο απόδοσής του για την ΕΚΕ, 

μια έκθεση κοινωνικής ευθύνης και μια εκτελεστική έκθεση. 

Έτσι, ο οργανισμός μπορεί να πάρει την ετικέτα «Εταιρεία κοινωνικά υπεύθυνη της Extremadura», θα απαιτήσει την 

επαλήθευση του περιεχομένου της αυτοαξιολόγησης από έναν ελεγκτή διαπιστευμένο από την κυβέρνηση της 

Extremadura. Για να διευκολυνθεί αυτό το έργο, το εργαλείο ORSE περιλαμβάνει μια ενότητα ελέγχου από την οποία 

εκτελούνται οι έλεγχοι. Το εργαλείο ORSE πιστοποιείται: «Πρόγραμμα Πιστοποιημένων Λογισμικού και Εργαλείων GRI», 

το οποίο εξασφαλίζει ακριβή περιεχόμενο των δεικτών της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς. 

11.2 Κύπρος 

Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις μη οικονομικές πτυχές των επιχειρηματικών επιδόσεων γίνεται όλο και πιο κοινό 

μέτρο αξιολόγησης των επιτευγμάτων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Διαφορετικοί κανόνες ισχύουν σε σχέση με το 

τι πρέπει να αναφέρεται, από ποιον και ως μέρος της επίσημης διαδικασίας υποβολής εκθέσεων. 

 

Η Κύπρος εισήγαγε πρόσφατα την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95 / ΕΕ όσον 

αφορά τη γνωστοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την ποικιλομορφία από ορισμένες 

μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους. Με αυτές τις εταιρείες πρέπει να προετοιμαστούν υποχρεωτικά οι εκθέσεις σχετικά με 

τις δραστηριότητες ΕΚΕ. Αυτές εστιάζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργατικά ζητήματα, στον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στα θέματα δωροδοκίας. 
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Για την περαιτέρω ανάπτυξη της αναφοράς της ΕΚΕ, η Κυπριακή κυβέρνηση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

σεμιναρίων υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα της υποβολής εκθέσεων και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά 

με την ΕΚΕ. Επίσης, η κυβέρνηση έχει λάβει πρόσθετα μέτρα για να υιοθετήσει τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές με 

κάποια προσαρμογή για την εσωτερική κατάσταση στην περίπτωση του ISO 26000. 

 

11.3 Ελλάδα 

Θεσμικό πλαίσιο για την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 

 

Ο πρώτος νόμος στην Ελλάδα που συνδέεται άμεσα με την ΕΚΕ είναι ο νόμος 3487/2006 ο οποίος απορρέει από την 

Οδηγία της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό 2003/51 / ΕΚ στην ελληνική εθνική νομοθεσία. Είναι ένας νόμος που, σύμφωνα με 

την οδηγία, ευνοεί τη διαφάνεια και τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών δεδομένων και υποχρεώνει τις εισηγμένες 

εταιρείες να δημοσιοποιούν τους κινδύνους που συνδέονται με τα περιουσιακά τους στοιχεία. Επιπλέον, υποχρεώνει τις 

ρυθμιστικές αρχές να αξιολογούν τους προαναφερθέντες κινδύνους. Ο νόμος εφαρμόζει τουλάχιστον δύο προϋποθέσεις 

της οδηγίας. αυτά είναι: Μια αξία ισολογισμού που υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, καθαρές πωλήσεις 

τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων ευρώ και μέσο αριθμό προσωπικού 50 ή περισσότερο κατά τη διάρκεια του οικονομικού 

έτους. Η υποχρέωση δημοσίευσης μιας ετήσιας έκθεσης που περιλαμβάνει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία, 

επιτρέπει στην εταιρεία να αποκτήσει επαρκή αυτονομία για την επιδίωξη έργων με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, ενώ 

οι υφιστάμενοι νομικοί μηχανισμοί λογοδοσίας προς τους μετόχους παραμένουν άθικτοι (Μεταξάς και Τσαβδαρίδου, 

2016). 

Ο νόμος 3487/2006 οριοθετείται καλύτερα ως ένας «Απλός νόμος» δεδομένου ότι ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία 

και το UNEP (UNEP κ.λπ. 2013, σελ. 44) το χαρακτηρίζει ως κυβερνητικό εκκινητή και εθελοντική γενική καθοδήγηση για 

την υποβολή εκθέσεων. 

Ο δεύτερος νόμος είναι 4403/2016, οι διατάξεις του οποίου εισήγαγαν έναν νέο τύπο έκθεσης για οντότητες δημοσίου 

συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των εισηγμένων εταιρειών σε ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά, πιστωτικά 

ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλα. (Βλ. Νόμο 4308/2014), και μέσο αριθμό προσωπικού 500 ή περισσότερο. 

Σύμφωνα με το νόμο 4403/2016, οι προαναφερόμενες οντότητες πρέπει να συμπεριλάβουν στην έκθεση διαχείρισης μη 

οικονομικό δελτίο το οποίο θα περιέχει πληροφορίες στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την κατανόηση της εξέλιξης, της 

απόδοσης, της θέσης και των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του σε σχέση με περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

εργασιακών ζητημάτων, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της διαφθοράς και των 

ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαφθορά. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η έκθεση διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

▪ Σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου. 

▪ Περιγραφή των πολιτικών της οντότητας σε σχέση με αυτά τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 

επιμέλειας που εφαρμόζει. 

▪ Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών. 

▪ Οι κύριοι κίνδυνοι που συνδέονται με τις δραστηριότητες της οντότητας. Πρέπει να οριστούν οι επιχειρηματικές 

σχέσεις της οντότητας, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους τομείς 

αυτούς και τους τρόπους με τους οποίους η οντότητα θα διαχειριστεί αυτούς τους κινδύνους. 

▪ Μη-χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης που σχετίζονται με αυτόν τον επιχειρηματικό τομέα. 

 

 Όταν μια οντότητα δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από αυτά τα θέματα, θα πρέπει να παρέχει στην 

μη χρηματοοικονομική κατάσταση σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση για την απουσία τέτοιων πολιτικών. 

 

Εκθέσεις βιωσιμότητας 
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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 Οργανισμοί 

που χρησιμοποιούν 

εξωτερική πιστοποίηση για 

τις εκθέσεις ΕΚΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

Το Κέντρο επισημαίνει, 

ότι η πλειονότητα των εταιρειών που εκδίδουν εκθέσεις ΕΚΕ δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, 

των μεταφορών και των 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. 
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Διάγραμμα 9 Χρήση προτύπων GRI για εκθέσεις βιωσιμότητας. 

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). 

11.4 Σλοβενία 

Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις μη οικονομικές πτυχές των επιχειρηματικών επιδόσεων γίνεται ολοένα και πιο κοινό 

μέτρο αξιολόγησης των επιτευγμάτων της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις, ωστόσο οι απαιτήσεις νομικής αναφοράς εισήγαγαν στη 

Σλοβενία μόνο με τη μεταφορά των οδηγιών 2013/34 / ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την 

πολιτική για την ποικιλομορφία 2014/95 / ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και 

πληροφοριών σχετικά με την ποικιλομορφία. Όπως αναφέρθηκε, η κοινοποίηση πληροφοριών για τη διαφορετικότητα 

υιοθετήθηκε στην εθνική νομοθεσία ήδη με τη μεταφορά της οδηγίας 2013/34 / ΕΕ, αλλά αυτό τροποποιήθηκε επίσης με 

την οδηγία 2014/95 / ΕΕ. Σύμφωνα με τον νέο νόμο περί εταιρειών, με τη μεταφορά των προαναφερθεισών οδηγιών, 

μόνο οι εταιρείες απαιτούσαν έλεγχο105 υποχρεούνται επίσης να συμπεριλαμβάνουν στην ετήσια επιχειρηματική τους 

έκθεση δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής για την ποικιλομορφία 

σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2013/34 / ΕΕ. Αυτό εφαρμόζεται σε σχέση με τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά 

όργανα της εταιρείας όσον αφορά πτυχές όπως η ηλικία, το φύλο ή το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, οι 

στόχοι αυτής της πολιτικής διαφοροποίησης, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά την 

περίοδο αναφοράς. Εάν δεν εφαρμοστεί τέτοια πολιτική, η δήλωση πρέπει να περιέχει εξήγηση για το γιατί συμβαίνει 

αυτό.”106 "Στον νόμο περί εταιρειών ZGD-1I (που προηγείται της τρέχουσας ZGD-1J), αυτή η απαίτηση ισχύει για όλες τις 

εταιρείες που υποχρεούνται να καταρτίζουν και να υποβάλλουν επιχειρηματική έκθεση. Για το 2016, υποβλήθηκαν 

64,445 ετήσιες εκθέσεις στο AJPES, μόνο 15 ελεγμένες εκθέσεις και 9 ενοποιημένες ετήσιες εκθέσεις.107 Η απαίτηση 

εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί επίσης αναφορά και εξηγείται περαιτέρω με τις παρεχόμενες κατευθυντήριες 

                                                                 
105 Companies Act – bill proposal (1J), available at: www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/predpisi/ZGD-1J_gradivo.doc, last accessed: 
31.5.2017 
106 Directive 2014/95EU, available at http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095 (last accessed: 31.5.2017 
107 Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services: Public posting of annual reports, available at: 
https://www.ajpes.si/jolp/, last accessed: 31.5.2017 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/predpisi/ZGD-1J_gradivo.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
https://www.ajpes.si/jolp/
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γραμμές στον Σλοβενικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που τροποποιήθηκε το 2016 και υπογράφηκε από τον 

Σύλλογο Διευθυντών του Συνδέσμου των μελών Εποπτικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου της Λιουμπλιάνας108.  

Όσον αφορά τη γνωστοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η οδηγία 2014/95 / ΕΕ αναφέρει σαφώς διάφορα 

πλαίσια σχετικά με την ΕΚΕ. "Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία μπορούν να βασίζονται σε εθνικά 

πλαίσια, πλαίσια που βασίζονται στην Ένωση, όπως το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) 

ή σε διεθνή πλαίσια όπως τα Ηνωμένα Έθνη ( ΟΗΕ), οι κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα που εφαρμόζουν το πλαίσιο «Προστασία, σεβασμό και αποκατάσταση» του ΟΗΕ, οι κατευθυντήριες 

γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO 26000, η τριμερής 

διακήρυξη αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, 

η Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Πληροφόρησης ή άλλα αναγνωρισμένα διεθνή πλαίσια”109 Ωστόσο, η αναφορά αυτή δεν 

μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο, όπως ακόμη και στο σχέδιο νόμου  110  με τις αιτιολογήσεις και τις διευκρινίσεις της δεν 

παρέχει τις πληροφορίες για τα πλαίσια στα οποία θα μπορούσαν να βασιστούν οι εταιρείες για καθοδήγηση στην 

υποβολή εκθέσεων. Ίσως το Υπουργείο να περιμένει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, οι οποίες έπρεπε να 

δημοσιευθούν τον περασμένο Δεκέμβριο. 

 

Από την άλλη πλευρά, η μεταφορά του άρθρου σχετικά με τη μη χρηματοοικονομική αναφορά στη σλοβενική νομοθεσία 

είναι κυριολεκτική (κατά λέξη)111 και ως εκ τούτου παρουσιάζει μια ελάχιστη δέσμευση από τη σλοβενική κυβέρνηση για 

την υποβολή εκθέσεων για την ΕΚΕ. Υπάρχουν πιθανώς λιγότερες από 50 εταιρείες 112, τα οποία υποχρεούνται να 

υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με πληροφορίες σχετικά με τη μη χρηματοπιστωτική και την ποικιλομορφία στη Σλοβενία 

σύμφωνα με την οδηγία. Ωστόσο, πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου. Σύμφωνα με 

το AJPES (Οργανισμός Δημόσιας Αρχής της Σλοβενίας για τις δημόσιες νομικές εγγραφές και τις συναφείς υπηρεσίες που 

διαχειρίζονται το μητρώο επιχειρήσεων), ενδέχεται να υπάρχουν μόνο 10 εταιρείες εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες 

(13113) και τράπεζες (6114) που θα πρέπει να αναφέρουν 115.  Επιπλέον, οι θυγατρικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να 

αναφέρουν εάν η μητρική εταιρεία δημοσίευσε ενοποιημένη έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται η θυγατρική. 

Οι ελεγκτές πρέπει να ελέγξουν αν μια εταιρεία παρέσχε τις απαιτούμενες πληροφορίες τόσο για την περιγραφή της 

πολιτικής για τη διαφορετικότητα όσο και για τη "μη χρηματοοικονομική έκθεση", αλλά δεν υποχρεούνται να παρέχουν 

μια ουσιαστική αξιολόγηση για όλες τις πληροφορίες116. 

11.5 Νορβηγία 

                                                                 
108 Ljubljana Stock Exchange: Slovenian Code of Corporate Governance, available at 
http://www.ljse.si/media/Attachments/Izdajatelji/2016/NovKodeksCG2016.pdf, last accessed: 31.5.2017 
109 Directive 2014/95EU, available at http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095 (last accessed: 31.5.2017) 
110 Companies Act – bill proposal (1J), available at: www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/predpisi/ZGD-1J_gradivo.doc, last accessed: 
31.5.2017 
111 See Companies Act (Article 70c) (ZGD-1J, available in full at http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7316, last accessed: 31.5.2017) and 
Directive 2014/95/EU (Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council, available at http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=SL, last accessed: 31.5.2017) 
112 Portal Unija: News on Companies Act – bill proposal, available at: http://www.unija.si/news/1240/95/Spreminja-se-ZGD-1/d,novice_detail/, last 

accessed: 31.5.2017 
113 Insurance Supervision Agency: List of insurance entities: https://www.a-zn.si/zavarovalnice-pokojninske-druzbe/register-subjektov-nadzora/, last 
accessed: 31.5.2017 
114 Data provided by Bank of Slovenia on May 29th, 2017 based on public registers data. The following credit institutions operating in Slovenia meet the 
criteria of 500 or more employees: NLB, NKBM, Abanka, SKB, Unicredit and Intesa Sanpaolo.  
115 AJPES' reply to the inquiry (received on May 23rd, 2017). Unofficial estimate: there is less than 50 companies (insurance companies and banks not 
included) which have so far identified themselves as subjects of public interest (noting that identification is not mandatory and is not subject of a check 
by AJPES or other authorities at this point, therefore the provided statistics can have substantive errors). Of those less than 10 companies reported in 
their published revised annual reports for 2016 to have 500 or more employees.  
116 INSOLV-INFO Portal: Obveznaizjava o nefinančnemposlovanju, available at: https://www.insolvinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=193322, last 
accessed: 31.5.2017 

http://www.ljse.si/media/Attachments/Izdajatelji/2016/NovKodeksCG2016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/predpisi/ZGD-1J_gradivo.doc
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7316
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=SL
http://www.unija.si/news/1240/95/Spreminja-se-ZGD-1/d,novice_detail/
https://www.a-zn.si/zavarovalnice-pokojninske-druzbe/register-subjektov-nadzora/
https://www.insolvinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=193322


 

144 
             Road – CSR                             https://www.interregeurope.eu/road-csr/ 

Από το 1996, οι νορβηγικές εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, υποχρεούνταν να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την ισότητα των φύλων, τις διακρίσεις και τις συνθήκες εργασίας. Πηγαίνοντας ένα βήμα 

παραπάνω, πολλές μεγάλες και αναγνωρισμένες εταιρείες άρχισαν επίσης να δημοσιεύουν εκθέσεις ΕΚΕ. Η αύξηση της 

αναφοράς ΕΚΕ μπορεί να αποδοθεί στο ετήσιο βραβείο περιβαλλοντικής αναφοράς, Miljørapporteringspris (Ditlev-

Simonsen, et al., 2015). Παρόλο που πολλές εταιρείες παράγουν μεγάλες εκθέσεις ΕΚΕ, επικρίνουν επίσης ότι 

δημοσιεύουν μόνο τις θετικές δραστηριότητες της οργάνωσής τους και αγνοούν τα ελαττώματά τους - μια κοινή κριτική 

για την έννοια της ΕΚΕ εν γένει. 

Ενώ η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση ήταν υποχρεωτική για τις νορβηγικές εταιρείες από το 1996, πολλοί 

εξακολουθούν να μην αναφέρουν μη οικονομικά θέματα. Δεν υπάρχει κανονιστική ποινή για μη υποβολή εκθέσεων, και 

γι 'αυτό πολλοί δεν διαθέτουν το κίνητρο να το πράξουν.  

Αργότερα αναθεωρήθηκε ο νόμος περί λογιστικής του 1996 για να δοθεί εντολή στις μεγάλες επιχειρήσεις να 

ενημερώνονται στις ετήσιες εκθέσεις τους σχετικά με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ΕΚΕ. Η τροπολογία αυτή 

ισχύει για περίπου 700 εταιρείες στη Νορβηγία. Και πάλι, ωστόσο, εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπό 

τους στη νέα αυτή απαίτηση. Πρώτον, επειδή ορίζει μόνο ότι οι εταιρείες αποκαλύπτουν "πτυχές που σχετίζονται με την 

ΕΚΕ", εκείνες που δεν έχουν στρατηγική ΕΚΕ δεν χρειάζεται να αναφέρουν (Ditlev-Simonsen, et al., 2015). Επιπλέον, εάν 

μια εταιρεία που δεσμεύεται στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών ή εκθέσεις σύμφωνα με το πρότυπο GRI, 

δεν χρειάζεται να παράσχουν πρόσθετες αναφορές. Δεν προσδιορίζεται ο βαθμός στον οποίο ακολουθείται το όργανο ή 

ο αριθμός των προτύπων GRI που ενσωματώνονται στην εταιρεία. 

 

11.6 Τσέχικη Δημοκρατία 

Η μη χρηματοοικονομική αναφορά είναι ένα από τα πρώτα υποχρεωτικά μέτρα στο πλαίσιο της ΕΚΕ στην CR. Ο εν λόγω 

δασμός αφορά τις εμπορικά εμπορεύσιμες εταιρείες με ετήσια παραγωγική ικανότητα άνω των 500 εργαζομένων, με το 

υπόλοιπο ποσό να υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ. με το καθαρό κέρδος να υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ. Στο πεδίο αυτό, 

το μέτρο αυτό θα πρέπει να αφορά στην Τσεχική Δημοκρατία περίπου 30 οργανισμούς. 

Ο δασμός αυτός βασίζεται στον νόμο 462/2016 Coll. με την οποία ο νόμος αριθ. 563/1991 Coll. για τη λογιστική, όπως 

τροποποιήθηκε (Λογιστική πράξη). Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017. Η αναγραφή των μη οικονομικών 

πληροφοριών έγινε το οκτώ μέρος του νόμου περί λογιστικής και καθορίζει το περιεχόμενο και το εύρος της έκθεσης: 

Οι πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται στο πεδίο «αναγκαίες για την κατανόηση της εξέλιξης της λογιστικής μονάδας ή 

του ομίλου, των επιδόσεών του, της θέσης του και των επιπτώσεών του στη δραστηριότητα του · οι μη 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες αφορούν τουλάχιστον: 

α) περιβαλλοντικά ζητήματα, 

β) κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα απασχόλησης, 

γ) σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

δ) την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. 

(2) Οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με το τμήμα 1 αναγράφονται στην ακόλουθη διάρθρωση: 

α) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της λογιστικής μονάδας που αναφέρει μη χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες ή ομάδες, 
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β) περιγραφή των μέτρων που εφαρμόζει η λογιστική μονάδα στην οποία αναφέρονται οι μη χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες ή ο όμιλος σε σχέση με αυτά τα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοσμένης διαδικασίας της 

δέουσας επιμέλειας · αν δεν εφαρμοστεί κανένα μέτρο σε κανένα από τα θέματα αυτά, η αιτιολόγηση αναφέρεται για 

ποιο λόγο το μέτρο δεν εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο θέμα, 

γ) περιγραφή των αποτελεσμάτων των μέτρων αυτών, 

δ) περιγραφή των κυριότερων κινδύνων που συνδέονται με αυτά τα θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της 

λογιστικής μονάδας στην οποία αναγράφονται οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή ομάδα, συμπεριλαμβανομένων, 

αν συνυπολογίζονται και εφόσον είναι κατάλληλες λόγω των επιχειρηματικών σχέσεών της, και υπηρεσίες που θα 

μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους τομείς αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο η λογιστική μονάδα που 

δηλώνει τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή την ομάδα ελέγχει αυτούς τους κινδύνους, 

ε) μη βασικούς οικονομικούς δείκτες απόδοσης που σχετίζονται με την αντίστοιχη επιχειρηματική δραστηριότητα. " 

Η μη χρηματοοικονομική αναφορά μπορεί να αποτελεί μέρος της ετήσιας ή ανεξάρτητης έκθεσης και για την σύνταξή 

της, ορισμένες από τις μεθοδολογίες αναφοράς ΕΚΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν χρειάζεται να 

χρησιμοποιηθούν. Συνιστάται να ανατρέξετε στην έκθεση με σχόλια σχετικά με τα ποσά που αναφέρονται στο 

δημοσιονομικό δελτίο. Η έκθεση αφορά επίσης τη μελλοντική ανάπτυξη της ΕΚΕ στην κοινωνία, εάν δεν δημοσιεύονται 

οι ευαίσθητες πληροφορίες. Η έκθεση για την ΕΚΕ μη χρηματοοικονομικού χαρακτήρα αντικαθιστά το υποχρεωτικό 

περιεχόμενο ενός μέρους της ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με το τμήμα 21 (2ε) του νόμου περί λογιστικής "για τις 

δραστηριότητες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και των εργασιακών σχέσεων". Η ανεξάρτητη μη 

χρηματοοικονομική έκθεση δημοσιεύεται μαζί με την ετήσια έκθεση ή εντός 6 μηνών από την ημέρα του ισολογισμού 

στην ιστοσελίδα της λογιστικής μονάδας. 

Ένα μέρος της διάταξης είναι εξάλλου η επαλήθευση της σύνταξης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τον 

ελεγκτή.
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12 ΕΚΕ στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

12.1 Ισπανία 

Υπάρχουν διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον τομέα της 

εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων πρέπει να σημειωθούν τα εξής: 

- Την Τελική Διακήρυξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Ανώτατη Εκπαίδευση του 2009, η οποία συγκλήθηκε 

από την UNESCO 

- Η δεκαετία του ΟΗΕ για την εκπαίδευση για την βιώσιμη ανάπτυξη 

-  Οι αρχές για την υπεύθυνη διαχείριση της εκπαίδευσης του Παγκόσμιου Συμφώνου 

 

Η κατάρτιση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μία από τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στην ισπανική 

στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την περίοδο 2014-2020, η οποία αφιερώνει ένα συγκεκριμένο θέμα σε 

αυτό και θεσπίζει δύο σημαντικά μέτρα για την υλοποίησή της, μεταξύ των οποίων: 

- Προώθηση της ενσωμάτωσης της αξίας της προσωπικής και κοινωνικής συμβολής σε ένα μοντέλο πιο 

βιώσιμης κοινωνίας στα προγράμματα σπουδών, με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των νέων στην 

προώθηση ενός μοντέλου πιο βιώσιμης και συνεκτικής κοινωνίας από νεαρή ηλικία. 

- Ενίσχυση της μελέτης της ΕΚΕ τόσο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για επαγγελματική κατάρτιση όσο και σε 

πανεπιστημιακά ιδρύματα για πανεπιστημιακή εκπαίδευση καθώς και σε ερευνητικά κέντρα. Θα 

δημιουργηθούν διεπιστημονικά ερευνητικά δίκτυα για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ θεωρητικών και 

πρακτικών και θα ενισχυθούν οι καθηγητές και οι μεταπτυχιακές σπουδές που σχετίζονται με αυτό το θέμα. 

Επιπλέον, θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην επαγγελματική κατάρτιση των σχολείων, της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης. 

 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας για την εταιρική ευθύνη και την εκπαίδευση στο 

επίκεντρο του κρατικού συμβουλίου της ΕΚΕ, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, 

τη διάδοση και την κατάρτιση στον τομέα της ΕΚΕ και την επέκταση της γνώσης όλους τους πολίτες μέσω της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εμβέλειας. 

 

Η έρευνα στον τομέα της εταιρικής ευθύνης και των επιχειρηματικών υπηρεσιών αποτελούν έναν από τους θεμελιώδεις 

άξονες της οικονομίας και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. 

 

Η πρώτη πρωτοβουλία που αναλήφθηκε στον τομέα των ισπανικών πανεπιστημίων ήταν η περίπτωση του Universit 

Politècnica de Catalunya (UPC) με τη δημιουργία της έδρας της UNESCO στην βιωσιμότητα το 1996 ως αποτέλεσμα της 

διεθνούς διάσκεψης για την τεχνολογία, την αειφόρο ανάπτυξη, την ανισορροπία και την παγκόσμια αλλαγή από μια 

συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου, της περιφερειακής κυβέρνησης και της UNESCO. Αυτή η πρόεδρος είναι μία από 

τις πρώτες στον κόσμο στον τομέα αυτό.117 

 

Εκτός αυτού έχουν δημιουργηθεί πολλές έδρες της ΕΚΕ. Επί του παρόντος υπάρχουν πάνω από 70 πανεπιστημιακές 

έδρες σε θέματα που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη χώρα μας μεταξύ των οποίων μπορούμε να 

μιλάμε για:  

                                                                 
117Data extracted from the study: 'Sustainability at university level curriculum methodological proposals', by Esther García González 

http://bit.ly/2qe2SOZ 
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Caixa - Τράπεζα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Προεδρία του IES Inditex και το Πανεπιστήμιο Pontificia Comillas.: 

 

  Δίκτυο θέσεων της ΕΚΕ της Banco Santander 

 

Το δίκτυο θέσεων Santander RSC, το οποίο συγκροτήθηκε από τα πανεπιστήμια της Καστίλλης - Λα Μάντσα, της Μάλαγα, 

της Σαλαμάνκα, της Alcalá, της Nebrija και του Francisco de Vitoria, εκτός από τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή 

εκπροσώπων του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, Τα ισπανικά πανεπιστήμια (CRUE) και της Banco Santander, η οποία είναι 

ο επικεφαλής της προεδρίας. 

Στόχος του δικτύου αυτού είναι να δημιουργηθούν συνέργειες συνεργασίας και οικονομίες κλίμακας που επιτρέπουν: 

▪ Καθιέρωση ως σημείο αναφοράς στην κοινωνική ευθύνη του Πανεπιστημίου, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο Λατινικής Αμερικής. 

▪ Προώθηση της γενικής ευαισθητοποίησης σχετικά με την κοινωνική ευθύνη, η οποία θα ευνοεί την επίδρασή της και 

την προβολή της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο σε ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς και δημόσιους χώρους. 

▪ Ενθάρρυνση ερευνητικών έργων, μέσω πολυεπιστημονικών ομάδων, σε θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική 

ευθύνη, επιτρέποντας την ανταλλαγή ιδεών και προοπτικών ενθαρρύνοντας παράλληλα την κινητικότητα. 
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Τα πανεπιστήμια, στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών τους, έχουν επίσης εργαστεί για την προώθηση της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και για την πιστοποίηση των μελλοντικών επαγγελματιών στον τομέα αυτό. Σήμερα, ένας 

μεγάλος αριθμός πανεπιστημίων προσφέρει αυτό το είδος εκπαίδευσης. Τα παρακάτω είναι παραδείγματα: 

 

-  Το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης προωθεί την ανάπτυξη και εδραίωση της γνώσης στην εταιρική ευθύνη μέσω 

του Master's για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, λογιστική και κοινωνικός έλεγχος », από το 2004. Στόχος του 

είναι να παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο και τεχνικές για να διευκολύνει το έργο των ηγετών και των διευθυντών 

των οργανισμών. 

- Η UNED συνεργάζεται στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσω του 

διαπανεπιστημιακού μάστερ της για την βιωσιμότητα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπου συμμετέχουν 

εκπαιδευτικοί από 6 σημαντικά ισπανικά πανεπιστήμια. Η πρώτη του έκδοση ξεκίνησε το 2007. 

- Το Πανεπιστήμιο της Alcalá δημιούργησε μια έδρα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, μέσω της οποίας 

δημιουργούνται πολλά εκπαιδευτικά προϊόντα με μεγάλο αντίκτυπο στην Ισπανία. Το πρώτο από αυτά είναι το 

Master στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, του οποίου η πρώτη έκδοση ήταν το 2008. Επί του παρόντος, υπάρχει 

και ο τίτλος ευρωπαϊκού διαχειριστή στην ΕΚΕ που έχει διαπιστευθεί από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 

Πιστοποίησης & 42 (ECQA) εθελοντισμού. 

- 15 συγκεκριμένους βαθμούς 118 της κοινωνικής ευθύνης σε διάφορα πανεπιστήμια, τα οποία απαριθμούνται 

στον παρακάτω πίνακα, έχουν δημιουργηθεί στην Ισπανία 

 

- Ένα συνεκτικό πλαίσιο που μπορεί να χρησιμεύσει ως καθοδήγηση για τις αλλαγές που πρέπει να προωθήσουν 

τα πανεπιστήμια και οι σχολές επιχειρήσεων (που αποτελούν έναν άλλο παράγοντα μεγάλης αξίας στην 

ανάλυση, τη διάδοση και την κατάρτιση των επαγγελματιών στον τομέα της εταιρικής ευθύνης) είναι οι «Αρχές 

για υπεύθυνη εκπαίδευση διαχείρισης» που ξεκίνησε το 2007 από το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων 

Εθνών και αναπτύχθηκε από μια διεθνή ομάδα στην οποία συμμετείχαν εξήντα επικεφαλής κορυφαίων σχολών 

επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Με τις αρχές οι στόχοι είναι να καλούνται όλα τα ιδρύματα και οι ενώσεις 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι αφιερωμένες στην κατάρτιση των ηγετών των επιχειρήσεων για τη 

δημιουργία μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης προκειμένου να αναπτυχθεί μια νέα γενιά επιχειρηματικών 

ηγετών ικανών να διαχειριστούν τις περίπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και η κοινωνία 

τον 21ο αιώνα. 

 

Οι έξι αρχές παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της εταιρικής βιωσιμότητας στην εκπαίδευση, την 

έρευνα και το σχολείο. 

 

Πέρα από την έρευνα για την ΕΚΕ, σε πολλά ισπανικά πανεπιστήμια έχουν αναληφθεί πολλές δράσεις κοινωνικής 

ευθύνης. Στα περισσότερα από αυτά τα πανεπιστήμια υπάρχει ένα ειδικό σώμα αφιερωμένο στο θέμα αυτό, όπως 

συμβαίνει με το Πανεπιστήμιο της Extremadura, το οποίο διαθέτει Γραφείο Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Στην Extremadura, δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας με στόχο τη συγκεκριμένη μελέτη της ΕΚΕ στην εκπαίδευση στο 

πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου για την προώθηση της ΕΚΕ. Αυτή η ομάδα προοριζόταν να εργαστεί στις 

ακόλουθες πτυχές: 

 

-Κοινωνική ευθύνη στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

-Εκπαίδευση του Extremadura. 

                                                                 
118Data obtained from the 'report on the social responsibility of the company in Spain' http://bit.ly/2pb3G5G 

 

http://bit.ly/2pb3G5G


 

149 
             Road – CSR                             https://www.interregeurope.eu/road-csr/ 

- Συμπερίληψη της ΕΚΕ σε τομείς διαχείρισης. 

-Ενσωμάτωση της ΕΚΕ στους τομείς διαχείρισης των συνεταιριστικών οντοτήτων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

που διαχειρίζονται τους ανθρώπους. 

- Συμμετοχή της κατάρτισης ΕΚΕ σε ανέργους. 

 

Ο νόμος 15/2010 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Extremadura ορίζει στο άρθρο 15 1 και 2 διαφορετικά μέτρα για 

την προώθηση της ενσωμάτωσης των αρχών της ΕΚΕ στην εκπαίδευση, όπως: 

 

o Συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των αρχών της κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης στην 

εκπαίδευση. 

o Προώθηση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, ειδικά σε θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη των οργανισμών, 

της οικονομίας, της επικοινωνίας και της διοίκησης και της διαχείρισης των επιχειρήσεων, την ενσωμάτωση της 

κατάρτισης στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

 

o Προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη της διοίκησης των 

επιχειρήσεων, των εκπροσώπων των εργαζομένων και των υπεύθυνων για τις διάφορες κοινωνικές οργανώσεις 

και τις δημόσιες διοικήσεις. 

12.2 Κύπρος 

Η ΕΚΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν είναι ευρέως διαδεδομένη αλλά εφαρμόζονται συστηματικότερες προσεγγίσεις 

για την ενσωμάτωση και τον εξορθολογισμό της ΕΚΕ στην κοινωνία με την ενσωμάτωση της ΕΚΕ σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν επίσης παραδείγματα κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης και πρωτοβουλίες με στόχο 

τη διευκόλυνση της μάθησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μελλοντικές ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα μπορεί να 

περιλαμβάνουν την εκπαίδευση όλων των ατόμων μέσα σε μια εταιρεία σχετικά με τις αρχές της ΕΚΕ, «κατάρτιση 

προγραμμάτων τύπου εκπαιδευτή και δυνητικά ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για οργανισμούς». 

 

Οι γενιές επιχειρήσεων θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες στην ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πιο 

δυναμικά στις επιχειρήσεις και την κοινωνία και στην εξορθολογισμό της έννοιας. Η εισαγωγή της ΕΚΕ στα προγράμματα 

σπουδών και κατάρτισης γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη σε διάφορες χώρες που έχουν εισαγάγει την ΕΚΕ ως μέρος του 

προγράμματος σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα σε διάφορα επίπεδα. Στην Κύπρο, η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην 

εκπαίδευση είναι πολύ χαμηλή. Μόνο ορισμένα πανεπιστήμια έχουν εισαγάγει ορισμένα μαθήματα ΕΚΕ στο πρόγραμμα 

σπουδών τους. Η Κύπρος βρίσκεται σε εξέλιξη σε αυτό το στάδιο. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να στείλει επιστολή στα 

πανεπιστήμια και τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων για να ευαισθητοποιήσει τις έξι αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνη 

εκπαίδευση στον τομέα της διαχείρισης. 

Για την ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΚΕ σε τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον, η εκπαίδευση στην ΕΚΕ εκτός 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοί τους, συμμετέχουν στην κατάρτιση και η αμοιβαία 

μάθηση για την ευαισθητοποίηση της ΕΚΕ ενθαρρύνεται. Στην Κύπρο, η αμοιβαία μάθηση για την ΕΚΕ λαμβάνει τη 

μορφή φόρουμ και διασκέψεων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής καθώς και της ειδικής κατάρτισης ΕΚΕ για 

επιχειρήσεις και οργανισμούς ή κατάρτισης στους χώρους εργασίας. Μια άλλη προσέγγιση για την ανάπτυξη ικανοτήτων 

ΕΚΕ στις επιχειρήσεις είναι το Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που παρέχει πληροφορίες καθώς και ευκαιρίες για 

αμοιβαία μάθηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις. 

όπως η εξωτερική πιστοποίηση, η διαδικασία επικοινωνίας με όλους τους ενδιαφερόμενους καθώς και η διαδικασία 

καθορισμού εταιρικών στόχων (ΧΑΚ, 2016). 
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12.3 Ελλάδα 

Μέχρι πρόσφατα η ΕΚΕ Εκπαίδευση ή Κατάρτιση δεν διδάσκεται σε καμία μορφή στην Ελλάδα, ωστόσο, τα πράγματα 

αλλάζουν σταδιακά. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει εισαχθεί σε Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα με προσφορές σε 

όλα τα επιχειρηματικά τμήματα όλων των μεγάλων πανεπιστημίων (όλα τα πανεπιστήμια είναι δημόσια) στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, προγράμματα κατάρτισης που είναι αποκλειστικά αφιερωμένα ή περιλαμβάνουν στοιχεία της ΕΚΕ έχουν 

εισαχθεί από ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την ΕΚΕ Ελλάς. 

ΕΚΕ στα ελληνικά πανεπιστήμια. 

Τα τελευταία χρόνια, αρχικά σε μεταπτυχιακό και τελικά σε προπτυχιακό επίπεδο, ορισμένα ελληνικά πανεπιστήμια 

έχουν αρχίσει να προσφέρουν μαθήματα επιχειρηματικής δεοντολογίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κυρίως μέσω 

μαθήματος επιλογής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα θέματα καλύφθηκαν μερικώς από τις προσπάθειες 

κάποιων καθηγητών που προσπαθούσαν να δώσουν μια διάσταση του θέματος στους μαθητές σε άλλα μαθήματα. 

Σήμερα, τα μαθήματα επιχειρηματικής δεοντολογίας, ΕΚΕ και αειφόρου ανάπτυξης διδάσκονται ανεξάρτητα στα 

ακόλουθα πανεπιστημιακά προγράμματα: 
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SUBJECT LEVEL DEGREE UNIVERSITY 

Business ethics and 

responsibility 
Undergraduate Marketing and communication 

Athens University of Economics 

and Business 

Social Enterpreneurship Undergraduate Marketing and Communication 
Athens University of Economics 

and Business 

Marketing of social 

enterprises and NGO  
Undergraduate Marketing and Communication 

Athens University of Economics 

and Business 

Business Ethics Undergraduate Business Administration University of Piraeus 

Practical CSR in Education, 

Corporate Governance, and 

Business Finance 

Undergraduate Accounting and Finance University of Macedonia 

Corporate social 

responsibility 
Undergraduate Marketing and Operations Managment University of Macedonia 

Social Issues and Business 

Practices 
Undergraduate Communucation Media and Culture Panteion University 

Business Ethics Undergraduate Communication Media and Culture Panteion University 

Economics of Sustainable 

Development 
Undergraduate Environmental Engineering Dimokriteion University of Thrace 

Business Ethics Undergraduate Accounting and Finance 
Athens University of Economics 

and Business 

Business Ethics Undergraduate Shipping and Business Aegean University 

Corporate social 

responsibility 
Postgraduate 

Marketing and Communication with New 

Technologies 

Athens University of Economics 

and Business 

Business Ethics and 

Corporate Governance 
Postgraduate International MBA 

Athens University of Economics 

and Business 

Environmental Governance 

and Sustainable 

Development 

Postgraduate International and European Studies Panteion University 

Business Ethics and 

Corporate Social 

Responsibility 

Postgraduate ΜΒΑ ALBA 

 Postgraduate Sustainable Development Harokopio University 

 Postgraduate 
Environmental Protection and Sustainable 

Development 

Aristotle University of 

Thessaloniki 

 Postgraduate Environment and Sustainable Development 
National Technical University of 

Athens 

Table:  The teaching of CSR and sustainable development in Greek educational institutes 

Επιπλέον, πολλά πανεπιστήμια και τεχνολογικά ινστιτούτα περιλαμβάνουν πτυχές της ΕΚΕ, της εταιρικής δεοντολογίας 

και της περιβαλλοντικής διαχείρισης στις διεπιστημονικές λειτουργικές μονάδες διαχείρισης τόσο σε προπτυχιακό όσο 

και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τρία ελληνικά πανεπιστήμια κατάφεραν με επιτυχία να αναπτύξουν καινοτόμες και μη 

συμβατικές μεθόδους προώθησης πρακτικών ΕΚΕ μέσω των μαθημάτων τους. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι εξαιρετικά 

σημαντικές για την προώθηση της ΕΚΕ στην Ελλάδα και θέτουν την Ελλάδα στο προσκήνιο της ακαδημαϊκής ΕΚΕ όχι μόνο 

σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και εντός της ΕΕ. 
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Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι το πρώτο στην Ελλάδα και ένας από τους λίγους στην Ευρώπη που σχεδιάζει και 

εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS υπό την αιγίδα του 

Προγράμματος EMAS-EDIN / LIFE02. Επιπλέον, το Διεθνές MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα 

Διεθνές Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, το οποίο παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να επιλέξουν μία από 

οκτώ διαφορετικές θεματικές προσεγγίσεις. Αναμφισβήτητα, το πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται για περισσότερο από 

μια δεκαετία, έχει διεθνή προσανατολισμό με βαθιές επιτυχίες και τα τελευταία πέντε χρόνια, το MBA συμμετέχει στην 

Πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών εφαρμόζοντας τις 10 αρχές του. Τέλος, το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου είναι ένα από τα λίγα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα με ένα ανεξάρτητο Τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών. Το 

Τμήμα λειτουργεί ένα Workshop για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πολιτική, το οποίο έχει υποστηρίξει ενεργά τη 

σύνταξη και σχεδιασμό της Περιβαλλοντικής Στρατηγικής του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το 

Εργαστήριο έχει αναπτύξει μια σειρά φιλικών προς το περιβάλλον πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στη Μυτιλήνη σε 

συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς. 

 

ΕΚΕ στα Προγράμματα Κατάρτισης. 

 

Η CSR Hellas μαζί με το Κέντρο Συνεχιζόμενων Σπουδών και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν 

αναπτύξει το e-course "Επιχειρηματική Ευθύνη στην Πρακτική" (CSR Hellas, 2015). Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί με 

προσιτό τρόπο με στόχο να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή επιχειρηματικού τομέα, να 

κατανοήσουν το νόημα και τη σημασία της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και των δεοντολογικών επιχειρηματικών 

πρακτικών και πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτοί οι όροι στην επιχειρηματική τους κατάσταση . 

Το μάθημα προσφέρει στους συμμετέχοντες επιχειρηματίες την ευκαιρία να κατανοήσουν ότι η αποτελεσματικότητα, η 

αποτελεσματικότητα καθώς και η καινοτομία μιας επιχείρησης είναι σε συγχρονισμό και μπορούν να συνδυαστούν με 

επιτυχία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς για την ΕΚΕ και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Το 

μάθημα δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στην πτυχή των ενδιαφερομένων, η οποία είναι εξαιρετικά ζωτική για την Ελλάδα, 

καθώς είναι μια πτυχή που παραμένει συχνά πλευρική (CSR Hellas, 2015). Ειδικότερα, το μάθημα αναπτύσσει θέματα 

όπως η εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών και ο διάλογος. Το μάθημα ασχολείται επίσης με τα εργαλεία που έχουν 

στη διάθεσή τους οι ελληνικές επιχειρήσεις για να διαμορφώσουν μια βιώσιμη και επιτυχημένη επιχειρηματική 

στρατηγική επικεντρωμένη στη βιωσιμότητα, εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και των 

εσωτερικών δομών των επιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, η πορεία προσπαθεί να εξηγήσει πρακτικά 

τρόπους και μεθόδους με τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να εμπλέξει εργαζόμενους, συνεργάτες, πελάτες, 

προμηθευτές και άλλους στην προσπάθειά της να γίνει μια βιώσιμη και υπεύθυνη επιχείρηση (CSR Hellas, 2015). Το 

μάθημα αποσκοπεί ουσιαστικά να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα «Ποια είναι η συμβολή μιας επιχείρησης στην 

κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες;» (CSR Hellas, 2015). 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει τα απαραίτητα γνώσεις και μεθοδολογικά εργαλεία που θα 

επιτρέψουν στην επιχείρησή του να συμμορφώνεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για 

διαφάνεια και ηθική διαχείριση, ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να αναπτύξει μια ολιστική προσέγγιση και στρατηγική 

ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης. 

12.4 Σλοβενία 

Με την αυξανόμενη συζήτηση για την κοινωνική ευθύνη, ιδιαίτερα των σύγχρονων εταιρειών, το θέμα άρχισε να 

αντικατοπτρίζεται και στα πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά προγράμματα στη Σλοβενία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις 

σχολές που επικεντρώνονται στην οικονομία ή τις επιστήμες της διαχείρισης, οι οποίες άρχισαν να ενσωματώνουν το 

θέμα της ΕΚΕ νωρίς στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθήματα όπως επιχειρηματική δεοντολογία, στρατηγική 

διαχείριση, μάρκετινγκ κ.λπ., κυρίως στο πλαίσιο της ανάλυσης των συμμετεχόντων, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
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ή του ρόλου εταιρεία στην κοινωνία.119  Σήμερα το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

προσεγγίζεται πιο ολιστικά και σε πολλές περιπτώσεις στο επίπεδο των ειδικών πανεπιστημιακών μαθημάτων σε 

διάφορες σχολές, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των κοινωνικών επιστημών και της διοίκησης: 

▪ "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα 120; 

▪ "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 121; 

▪ "Κοινωνική Ευθύνη" στο Τμήμα Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα 122; 

▪ Διαλέξεις και εργαστήρια επισκέψεων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Maribor 123 

▪ κτλ 

 

Το 2009, το Πανεπιστήμιο της Primorska - Σχολή Διοίκησης 124 σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών Υγείας και τη Σχολή 

Ανθρωπιστικών Επιστημών το 2009, ανέπτυξε το πρώτο πρόγραμμα σπουδών για τη διαχείριση της αειφόρου ανάπτυξης 

στη Σλοβενία. 

 

Η κατάρτιση της διοίκησης για την ΕΚΕ εκτός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι και πάλι κυρίως στον τομέα των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, των δικτύων ΕΚΕ και του ιδιωτικού τομέα. 

 

Υπάρχουν δύο ετήσια συνέδρια για την ΕΚΕ που οργανώνονται στη Σλοβενία με πολυετή παράδοση: 

▪ από το δίκτυο της Σλοβενίας για την ΕΚΕ και το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών: «Τάσεις της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» (διάσκεψη δικτύωσης που οργανώθηκε κυρίως για να προσφέρει μια 

ευκαιρία για αμοιβαία μάθηση και παρουσίαση καλών πρακτικών). 

▪ IRDO - Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ευθύνης: "Κοινωνική Ευθύνη και Τρέχουσες Προκλήσεις" 

(ετήσια ερευνητική διάσκεψη με 11 χρόνια παράδοσης, οργανωμένη κυρίως για να προσφέρει μια ευκαιρία 

για την ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης μέσω της σύγκρισης των ερευνητικών, πρακτικών και θεωρητικών 

θέσεων από κυβερνητικές , δεοντολογικά, επιχειρηματικά, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκπαιδευτικές, 

ερευνητικές και άλλες απόψεις125).  

 

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις παρέχουν επίσης πληροφορίες, κατάρτιση και ευκαιρίες αμοιβαίας στήριξης σχετικά με 

τον τρόπο εφαρμογής της ΕΚΕ σε επιχειρήσεις όπως: 

▪ Κατάρτιση και ατομική διαβούλευση για τη βιώσιμη αναφορά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές GRI 

(Ινστιτούτο Ekvilib). 

▪ ενότητα συμβουλευτικής και κατάρτισης για τη στρατηγική υλοποίηση της κοινωνικής ευθύνης στην 

επιχείρηση σύμφωνα με το πρότυπο κοινωνικής ευθύνης ISO 26000 (Ινστιτούτο Ekvilib). 

                                                                 
119Knez-Riedl, J.: Social Responsibility and University, UM Faculty of Economics and Business, published by IRDO : 
http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2006/images/referati/knez_riedl_referat.pdf, last accessed: 31.5.2017 
120 UL Faculty of Economics: course description: http://www.ef.uni-
lj.si/content/static_slovene/predmet/predmet.asp?l=5&li=22&predmet_id=196172,  
121 UL Faculty of Social Sciences: course description: http://www.fdv.uni-lj.si/en/news-and-information/subjects/5392 
122 UL Faculty of Administration: course description: http://www.fu.uni-lj.si/programi/dodiplomski-studij/univerzitetni-
studijski-program-upravljanje-javnega-sektorja-1-stopnja/predmetnik-izbirni-2014/828-druzbena-odgovornost/ 
123 UM Faculty of Economics and Business: course description: http://www.epf.um.si/o-fakulteti/predstavitev-
fakultete/druzbena-odgovornost/ 
124 UP Faculty of Management: news: http://www.fm-
kp.si/novice/trajnostni_razvoj_moznost_in_priloznost_za_rast_posameznika_in_druzbe 
125 proceedings, monographies and other publications by IRDO available at http://www.irdo.si/skupni-cd/ 

http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2006/images/referati/knez_riedl_referat.pdf
http://www.ef.uni-lj.si/content/static_slovene/predmet/predmet.asp?l=5&li=22&predmet_id=196172
http://www.ef.uni-lj.si/content/static_slovene/predmet/predmet.asp?l=5&li=22&predmet_id=196172
http://www.fdv.uni-lj.si/en/news-and-information/subjects/5392
http://www.fu.uni-lj.si/programi/dodiplomski-studij/univerzitetni-studijski-program-upravljanje-javnega-sektorja-1-stopnja/predmetnik-izbirni-2014/828-druzbena-odgovornost/
http://www.fu.uni-lj.si/programi/dodiplomski-studij/univerzitetni-studijski-program-upravljanje-javnega-sektorja-1-stopnja/predmetnik-izbirni-2014/828-druzbena-odgovornost/
http://www.epf.um.si/o-fakulteti/predstavitev-fakultete/druzbena-odgovornost/
http://www.epf.um.si/o-fakulteti/predstavitev-fakultete/druzbena-odgovornost/
http://www.fm-kp.si/novice/trajnostni_razvoj_moznost_in_priloznost_za_rast_posameznika_in_druzbe
http://www.fm-kp.si/novice/trajnostni_razvoj_moznost_in_priloznost_za_rast_posameznika_in_druzbe
http://www.irdo.si/skupni-cd/
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▪ Πιστοποιητικό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 126 - πρώτη αναλυτική διαδικασία διαβούλευσης με βάση την 

κοινωνικά υπεύθυνη διοίκηση επιχειρήσεων στη Σλοβενία. Βασίζεται στην ανάλυση κενών βασικών 

στοιχείων της ΕΚΕ σύμφωνα με τους δείκτες ISO 26000 και GRI στους τομείς της φροντίδας των 

εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. 

▪ Πιστοποιητικό Διαπιστευμένου Διαχειριστή για την Κοινωνική Ευθύνη και την βιώσιμη Ανάπτυξη (IRDO - 

Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ευθύνης).. 

 

12.5 Νορβηγία 

Υπάρχουν πολλές οργανώσεις που έχουν συσταθεί για να καθοδηγούν τις νορβηγικές εταιρείες στην εφαρμογή της 

σχετικής με την ΕΚΕ νομοθεσίας και των εθελοντικών πρωτοβουλιών. Τα κυβερνητικά όργανα που είναι υπεύθυνα για 

την κατάρτιση της ΕΚΕ περιλαμβάνουν την Υπηρεσία Εξωτερικών που συντάσσει συστάσεις για τις τοπικές συνθήκες στις 

οποίες θα λειτουργούν οι νορβηγικές εταιρείες στο εξωτερικό και το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και 

Καινοτομίας Νορβηγίας, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτική και οικονομική υποστήριξη στις νορβηγικές εταιρείες που 

ασχολούνται με υπεύθυνες επιχειρήσεις, ΜΜΕ. Norad - Ο Νορβηγικός Οργανισμός Συνεργασίας για την Ανάπτυξη και ο 

Norfund - Το Νορβηγικό Ταμείο Επενδύσεων για τις Αναπτυσσόμενες Χώρες παρέχουν επίσης καθοδήγηση και απαίτηση 

για την εξασφάλιση βιώσιμων και υπεύθυνων δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. 

Υπάρχουν επίσης πολλοί οργανισμοί κοινωνικών εταίρων που παρέχουν καθοδήγηση στον κλάδο, όπως η 

Συνομοσπονδία Νορβηγικών Επιχειρήσεων (ΝΝΟ), η Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Νορβηγίας (Virke), η Νορβηγία 

Οικονομικών, η Ένωση Νορβηγικών Εφοπλιστών και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιων Λογιστών. Επιπλέον, επειδή το 

Νορβηγικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (NUES) δημοσίευσε τις υποδείξεις που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι 

εταιρείες στο χρηματιστήριο του Όσλο, οι εταιρείες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο πρέπει να γνωρίζουν τη 

στρατηγική ΕΚΕ της Νορβηγίας. 

Προκειμένου να ενημερώνονται δεόντως οι νορβηγικές εταιρείες, οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι οργανώσεις των 

κοινωνικών εταίρων και οι ΜΚΟ χρειάζονται όλοι την υποστήριξη της εμπειρικής έρευνας και της διεύρυνσης της εθνικής 

βάσης γνώσεων. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ρητά την ανάγκη ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στην επιχειρηματική και τη 

διαχείριση 

σχετική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Λευκή Βίβλος του 2009 αναφέρει ότι "η ενσωμάτωση της προοπτικής της ΕΚΕ στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθούν οι γνώσεις 

σχετικά με το ζήτημα μεταξύ των μελλοντικών διευθυντικών στελεχών και των εκτελεστών της ΕΚΕ στις νορβηγικές 

εταιρείες. Είναι σημαντικό τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναπτύξουν προγράμματα περαιτέρω και συνεχούς 

εκπαίδευσης στα οποία η ΕΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο »(Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, 2009, σελ. 103). 

Η πλειοψηφία των πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών σχολών στη Νορβηγία προσφέρει μαθήματα ΕΚΕ και 

εταιρικής βιωσιμότητας στα προγράμματα σπουδών Bachelor και / ή Master στη διαχείριση τεχνολογίας, επιχειρηματικά 

και οικονομικά θέματα. 

12.6  Τσέχικη Δημοκρατία 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στον τομέα της ΕΚΕ διατίθενται στους ενδιαφερόμενους με διάφορες μορφές. Το MPO ČR 

(Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της CR) διοργανώνει ως εγγύηση σε θέματα ΕΚΕ, σε ακανόνιστα διαστήματα 

διάφορα γεγονότα, όπως π.χ. τη συνεδρίαση της πλατφόρμας των ενδιαφερομένων μερών για την ΕΚΕ, τη στρογγυλή 

τράπεζα ΕΚΕ ή τη συνεδρίαση ομάδων εργασίας για τη διαβούλευση με τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στην 

αρχική του σελίδα ενημερώνει για αυτά τα γεγονότα και τα αποτελέσματα αυτών των εκδηλώσεων. 

Η MPO ČR είναι επίσης συνιδρυτής και διαχειριστής της Εθνικής Πύλης Πληροφοριών στην ΕΚΕ. Η πύλη περιέχει, μεταξύ 

άλλων, το ημερολόγιο εκδηλώσεων που περιέχει την επιστολή πρόσκλησης και τη φόρμα εγγραφής για τη διάσκεψη 

«Κοινωνική ευθύνη των οργανισμών σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα» ή την εορταστική παράδοση του 

                                                                 
126 CSR certificate official web-site, administrated by Ekvilib Institute: http://druzbeno-odgovorno-podjetje.si/ 

http://druzbeno-odgovorno-podjetje.si/
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εθνικού βραβείου ποιότητας της Τσεχίας Δημοκρατία και Εθνικό Βραβείο της Τσεχικής Δημοκρατίας για την Κοινωνική 

Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Επιχειρούμε Μαζί που πραγματοποιούνται στην Ισπανική αίθουσα του Κάστρου της 

Πράγας ετησίως. 

Το ετήσιο συνέδριο "Κοινωνική ευθύνη των οργανώσεων" διοργανώνεται επίσης από τη Vysočina. 

Τα μαθήματα που καταβάλλονται στην ΕΚΕ προσφέρονται π.χ. από την Τσεχική Εταιρεία Ποιότητας. Το διήμερο μάθημα 

περιλαμβάνει την πλήρη γνώση της κοινωνικής ευθύνης της οργάνωσης (CSR), τι επίπεδο περιλαμβάνει, ποια πρότυπα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της, ποια είναι η χρησιμοποιούμενη πρακτική στη χώρα μας καθώς και 

στον κόσμο. Ο στόχος του μαθήματος είναι να αξιοποιήσει το όφελος από την εισαγωγή της έννοιας της ΕΚΕ και να 

παράσχει βοήθεια κατά τον καθορισμό των ενδιαφερομένων μερών. Τέλος, το πρόγραμμα φέρνει μια έρευνα των 

σημαντικών οργανισμών που ασχολούνται με την υποστήριξη του θέματος. 

Τέλος, μπορεί να αναφερθεί ότι ο τομέας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δεν καλύπτεται συστηματικά στην Τσεχική 

Δημοκρατία, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι έχουν επαρκείς δυνατότητες να συμμετάσχουν.
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13 Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις 

13.1 Ισπανία 

Οι βιώσιμες προμήθειες περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση κοινωνικών, δεοντολογικών και περιβαλλοντικών πτυχών στις 

διαδικασίες και στις φάσεις των δημόσιων συμβάσεων. 

Και από ποσοτική άποψη, δεδομένου ότι σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 16% του ισπανικού ΑΕΠ, καθώς και 

ποιοτικό, αφού μέσω αυτού πραγματοποιούνται τα μεγάλα έργα, οι υπηρεσίες και ο εφοδιασμός της χώρας, οι δημόσιες 

συμβάσεις αποτελούν βασικό μέσο για την καθοδηγεί την οικονομική πολιτική 

Ο ρόλος των δημόσιων διοικήσεων ως υποστηρικτών της ενσωμάτωσης κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δεοντολογικών 

κριτηρίων και απαιτήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού χαρακτηρίζεται πρωταρχικά από τη σημασία που έχουν συλλογικά 

οι δημόσιοι φορείς ως αγοραστές προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων 

της, δεδομένου ότι όταν διαχειρίζονται περίπου το 20% του ΑΕΠ της ΕΕ, μπορούν να συνεισφέρουν με πόρους για την 

υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης, μεταξύ άλλων, , την προώθηση των ΜΜΕ κλπ. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι τρεις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις υπογραμμίζουν έναν από τους βασικούς 

στόχους του νέου κανονισμού για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, την καθιέρωση 

ευελιξίας στις διαδικασίες, τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και την αποφυγή δυσανάλογων 

απαιτήσεων. 

 

Οδηγία 2014/23 / ΕΕ 127 σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης αναφέρει ότι «ιδιαίτερη σημασία πρέπει να 

δοθεί στη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης των ΜΜΕ σε όλες τις αγορές παραχώρησης της Ένωσης» 

Οδηγία 2014/24 / ΕΕ 128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με 

τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18 / ΕΚ, υπενθυμίζει στην αιτιολογική σκέψη 2 ότι οι 

δημόσιες συμβάσεις πρέπει να διαρθρωθούν «διευκολύνοντας ιδίως τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΜΜΕ) 

στις δημόσιες συμβάσεις ». Ο στόχος αυτός έχει ενσωματωθεί ακόμη και στην Οδηγία 2014/25 / ΕΕ 129 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων από φορείς που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και 

την κατάργηση της οδηγίας 2004/17 / ΕΚ (αιτιολογική σκέψη 4) 

Στην Ισπανία, οι βιώσιμες προμήθειες έχουν ένα κανονιστικό πλαίσιο για την απόδοση της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα: 

• Σχέδιο Πράσινων Προμηθειών. Με την εντολή PRE / 116/2008 της 21ης Ιανουαρίου, δημοσιεύθηκε η συμφωνία 

του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ενέκρινε το Σχέδιο Πράσινων Προμηθειών της Γενικής Διοίκησης του 

Κράτους και των δημόσιων φορέων της, καθώς και τους φορείς διαχείρισης της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

                                                                 
127 Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts http://bit.ly/2qdoCri 

 
128Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC 

http://bit.ly/2qdepvf 
 
129Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, 

transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC http://bit.ly/2pa1c7Y 

 

http://bit.ly/2qdoCri
http://bit.ly/2qdepvf
http://bit.ly/2pa1c7Y
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Ο κύριος στόχος αυτού του Σχεδίου είναι η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στο περιβάλλον 

των συμβάσεων. Στόχος της είναι να ανταποκριθεί στους κοινοτικούς στόχους και ταυτόχρονα, 

ανταποκρινόμενος στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να συμπληρώσει και να στηρίξει 

την εφαρμογή κρατικών πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, καθώς και την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτικότητα. 

Το σχέδιο αυτό καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εισάγουν 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις στις διάφορες φάσεις της σύμβασης και θέτει στόχους που 

αποσκοπούν στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων για την απόκτηση και χρήση μιας σειράς 

συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων, θεωρήθηκε ως προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η 

κατασκευή, οι μεταφορές, η ενέργεια, τα έπιπλα, ο καθαρισμός κ.λπ. μεταξύ άλλων. 

 

▪ Σχέδιο νόμου για τις συμβάσεις του δημόσιου τομέα: με την οποία ενσωματώνονται στην ισπανική έννομη τάξη οι 

οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 2014/23 / ΕΕ και ΕΕ / 24/2014 και 2014/25 / 2014. 

Η δημοσίευση του νέου νόμου των συμβάσεων, που συνεπάγεται μια διαδικασία εκσυγχρονισμού των κανόνων για 

τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία θα επιτρέψει την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών, θα 

διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ και των δημόσιων αρχών μέσω συμβάσεων για την υποστήριξη κοινών 

κοινωνικών στόχων. 

Το νομοσχέδιο προσδιορίζει επίσης νέα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση, την εισαγωγή 

εννοιών και εννοιών που έχουν ως στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον 

εξορθολογισμό της πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις και τη χρήση των προμηθειών ως μέσου υλοποίησης των 

δημόσιων πολιτικών . 

Το βασιλικό διάταγμα 3/2011, 14 Νοεμβρίου, το αναθεωρημένο κείμενο του νόμου των συμβάσεων στο δημόσιο 

τομέα περιλαμβάνει κοινωνικές ρήτρες στις δημόσιες συμβάσεις και παρέχει αρκετούς μηχανισμούς για την εισαγωγή 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις σε φάσεις προετοιμασίας, ανάθεσης και 

εκτέλεσης της σύμβασης 

Σε περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν πολλές κοινότητες που έχουν επίσης αναπτύξει τους κανονισμούς τους όσον αφορά 

τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε: 

▪ Αγορά και πράσινες δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος των χωρών της Χώρας των Βάσκων το 

2020, γεγονός που ενισχύει τη δέσμευση της κυβέρνησης της Χώρας των Βάσκων να προωθήσει τις πράσινες 

δημόσιες συμβάσεις ως μέσο αλλαγής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίστηκαν από το 

περιβαλλοντικό πλαίσιο 2020 της Χώρας των Βάσκων και τις τάσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 

▪ Συμφωνία για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών κριτηρίων και άλλων δημόσιων πολιτικών 

βιωσιμότητας στις καθημερινές επιχειρήσεις και τις διαδικασίες και τις διαδικασίες αγοράς και σύναψης 

συμβάσεων του Cabildo de Tenerife στις 18 Ιουνίου 2012. 

 

▪ ΣΥΜΦΩΝΙΑ της 27ης Μαρτίου 2015 του Consell, η οποία καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για την 

εφαρμογή διατάξεων κοινωνικού χαρακτήρα κατά την πρόσληψη της διοίκησης του Generalitat και του 

δημόσιου τομέα, καθώς και επιχορηγήσεις από τη διοίκηση του GeneralitatValenciana. 
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▪ Συμφωνία του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση μοντέλων κοινωνικών ρητρών στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων στο Πριγκιπάτο της Αστούριας. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ EXTREMADURA 

Οι δημόσιες συμβάσεις με βιώσιμα κριτήρια στην Extremadura έχουν εντολή για την υποβολή προσφορών. 

Οδηγία για την ενσωμάτωση κοινωνικών, περιβαλλοντικών, κριτηρίων για την προώθηση των ΜΜΕ και την 

προώθηση της βιωσιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις της Junta de Extremadura και των φορέων που ενσωματώνουν 

το δημόσιο τομέα130. 

Η οδηγία αυτή δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2016 για να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές γενικής πολιτικής για 

την προώθηση της βιωσιμότητας και τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις περιφερειακές δημόσιες συμβάσεις, καθώς και να 

καθορίσει ορισμένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων 

ρητρών δημόσιας πολιτικής διάφορες φάσεις διαδικασιών πρόσληψης της αυτόνομης κοινότητας της Extremadura και 

της διαχείρισης του δημόσιου τομέα. 

Επιπλέον, επιδιώκει επίσης τους ακόλουθους στόχους: 

•  Βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης, διασφάλιση του σεβασμού των συλλογικών συμβάσεων και 

των εργασιακών δικαιωμάτων. 

• Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

•  Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• Οδήγηση αποτελεσματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Junta de Extremadura και του Υπουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την προώθηση υπεύθυνων δημόσιων συμβάσεων. Η παρούσα συμφωνία 

έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη του πρώτου προγράμματος κατάρτισης για τις υπεύθυνες δημόσιες 

συμβάσεις που περιλαμβάνεται στην ισπανική στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 2014/2020. Το πρόγραμμα 

αυτό αποσκοπεί στην κατάρτιση αλλά και στη δημιουργία ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων που θα ενισχύσουν την 

ανταλλαγή εμπειριών, επιτρέποντας την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων σε ένα υψηλότερο ποσοστό διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων. 

13. 1Κύπρος 

Πολλές δημόσιες διοικήσεις στην Κύπρο αρχίζουν να ενσωματώνουν βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις. Στο ΕΣΔ, καθορίσαμε 

τις νομοθετικές απαιτήσεις για την απόδειξη της ΕΚΕ στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων. Αυτό έχει επικεντρωθεί 

στην απαίτηση αποδείξεων περιβαλλοντικής ευθύνης στις δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, στην Κύπρο υπάρχουν μη 

νομοθετικά μέσα για την ενθάρρυνση βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων. 

 

13.2 Ελλάδα 

                                                                 
130Instruction on the incorporation of social, environmental, criteria for promotion of SMEs and promotion of sustainability in public procurement of 

the Junta de Extremadura and the entities that integrate its public sector. 

https://admin.extremaduracumple.es/media/compromisos/160222.Resoluci%C3%B3n_250216_CDG_230216._22.pdf 

 

https://admin.extremaduracumple.es/media/compromisos/160222.Resoluci%C3%B3n_250216_CDG_230216._22.pdf
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Μελέτη του ΟΟΣΑ για την αναδιάρθρωση του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων. 

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση προώθησε με πλήρη αναμόρφωση του συστήματος δημοσίων προμηθειών 

της με τη βοήθεια του ΟΟΣΑ. Αυτό οδήγησε στη μετατροπή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ) στην εθνική κεντρική 

αρχή προμηθειών, με το νέο οργανόγραμμα του ΓΓΕ να ενσωματώνει τώρα τις στοχοθετημένες συστάσεις 

αναδιάρθρωσης του ΟΟΣΑ. Τα μέτρα αυτά αύξησαν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα της διαδικασίας 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με τη συμφωνία οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας με τους διεθνείς δανειστές της, η 

οποία απαιτούσε τη δέσμευση της χώρας για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων των δημόσιων συμβάσεων (ΟΟΣΑ, 

2015). Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι προκλητικές λόγω της κρίσιμης κατάστασης των δημοσίων 

οικονομικών του κράτους, καθώς και της όλο και πιο εύθραυστης και ασταθούς πολιτικής κατάστασης της χώρας. Ως εκ 

τούτου, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα ζήτησαν τη συμμετοχή 

του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης 

συνεισφοράς το τελευταίο τρίμηνο του 2012 που θα επιτρέψει στον ΟΟΣΑ να εκπονήσει έκθεση με στόχο τη μέτρηση και 

τη μείωση του διοικητικού φόρτου σε 13 βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας (ΟΟΣΑ, 2014b). 

Η έκθεση έδωσε ανεξάρτητη εκτίμηση χρησιμοποιώντας την ελληνική τροποποίηση του διεθνώς αναγνωρισμένου 

πρότυπου μοντέλου κόστους (SCM), στην προσπάθειά της να "εντοπίσει τις ελλείψεις και τις περιττές διοικητικές 

επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις στο κανονιστικό περιβάλλον που εμποδίζουν τη λειτουργία των αγορών, 

καταστρέφοντας μακροπρόθεσμα ανάπτυξη και περιορισμό των οφελών για τους καταναλωτές των επιχειρήσεων και 

των νοικοκυριών ». Είναι καθοριστικής σημασίας να εξηγηθεί σε αυτό το σημείο η μεθοδολογική προσέγγιση του ΕΕΑ. Ο 

ΕΕΠ είναι ουσιαστικά μια μέθοδος που επιτρέπει τον καθορισμό των διοικητικών δαπανών για τις επιχειρήσεις που 

επιβάλλονται με κανονισμό. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διάσπαση των κανονισμών σε ένα εύρος διαχειρίσιμων στοιχείων 

που μπορούν να μετρηθούν (ΟΟΣΑ, 2014b). Η ΕΕΑ δεν εξετάζει ούτε αμφισβητεί τους στόχους πολιτικής κάθε 

κανονισμού. Ως εκ τούτου, η μέτρηση και η ανάλυση εστιάζονται μόνο στις διοικητικές δραστηριότητες που πρέπει να 

ολοκληρωθούν για να συμμορφωθούν με τον πίνακα 4 των συστάσεων του ΟΟΣΑ για τη μείωση του διοικητικού κόστους 

στην Ελλάδα (ΟΟΣΑ, 2014b) και όχι για τα πιθανά οφέλη που απορρέουν από τον εν λόγω κανονισμό (ΟΟΣΑ, 2014b). 

Η οικονομική ανάκαμψη σε οποιαδήποτε χώρα εμποδίζεται σε κάποιο βαθμό από την ποιότητα του ισχύοντος 
ρυθμιστικού πλαισίου. Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε ότι το διοικητικό κόστος ανερχόταν σε περίπου 6,8% 
του ελληνικού ΑΕΠ και ότι η μείωση του διοικητικού κόστους κατά 25% στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη 
από την αύξηση έως και 2,4% του ΑΕΠ έως το 2025 (ΟΟΣΑ, 2014b ). Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία περιελάμβανε 
συνεντεύξεις με επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες, «οι υποχρεώσεις ενημέρωσης που επιλέγονται για τις δημόσιες 
συμβάσεις αποτελούν το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό διοικητικών δαπανών και επιβαρύνσεων σε αυτό 
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έργο". Οι υποχρεώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν συνολικό διοικητικό κόστος ύψους 393,13 εκατ. Ευρώ για τις 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το οποίο θεωρείται ως διοικητική επιβάρυνση, διότι δεν υφίστανται συνήθεις δαπάνες, τις 

οποίες θα μπορούσαν να συνεχίσουν να υφίστανται οι επιχειρήσεις εάν δεν υπήρχαν υποχρεώσεις (ΟΟΣΑ, 2014b). Στην 

έκθεση προέκυψαν ορισμένες ποσοτικοποιημένες συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μέτρων που 

προκύπτουν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο 

συμφωνίας που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση και οι διεθνείς δανειστές της. Οι ακόλουθες συστάσεις εισήχθησαν 

υπό τη μορφή σχεδίου δράσης για τη μείωση του διοικητικού κόστους και της επιβάρυνσης στην επιλεγμένη υποχρέωση 

δημόσιων συμβάσεων. Εκτός από την εκπόνηση της έκθεσης, ο ΟΟΣΑ εφάρμοσε ένα πρόγραμμα "που συνδυάζει τις 

γρήγορες νίκες και τις βιώσιμες βελτιώσεις στο σπίτι, προσέγγιση "(ΟΟΣΑ, 2015β). Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 9 

μήνες και οδήγησε στην κατάρτιση 100 δημοσίων υπαλλήλων από τουλάχιστον δεκατέσσερα Υπουργεία και όλους τους 

σημαντικούς ανεξάρτητους οργανισμούς προμηθειών, πολιτικής και εποπτείας μέσω μιας σειράς εργαστηρίων. Τα 

εργαστήρια αυτά διοργανώθηκαν από κορυφαίους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων από διάφορες χώρες της ΕΕ, όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Γαλλία, Όλοι οι Έλληνες αξιωματούχοι 

που παρακολούθησαν τα εργαστήρια θα μπορούσαν να αυξήσουν τις ικανότητες γνώσης τους στις διαδικασίες δημόσιων 

συμβάσεων με τη διεξαγωγή ασκήσεων προμηθειών και την ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους και αξιωματούχους 

από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Μια βασική μεταρρύθμιση που εισήγαγε ο ΟΟΣΑ κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ήταν η μετατροπή της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου (SGC) στην εθνική κεντρική αρχή προμηθειών. Ως εκ τούτου, το ΓΓΕ είναι πλέον ο μόνος φορέας 

που είναι υπεύθυνος για τη σύναψη συμφωνιών σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες, αυξάνοντας έτσι την 

Recommendation 

Reduction in 

administrative costs 

(€) 

Reduction in 

administrative burdens  

(€) 

Codify and simplify public procurement law and regulations, 

maintain their stability and provide guidance to businesses 
11.892.156 11.892.156 

Increase use of framework agreements (based on a 10% 

reduction in number of procurement tenders) 
38.161.847 38.161.847 

Consolidate demand within and between public bodies (based 

on a 10% reduction in number of procurement tenders) 
38.161.847 38.161.847 

Publicise, enforce and improve the single publication point for 

all public contract advertisements/notices 
3.964.052 3.964.052 

Electronic and free-of-charge tender documents 38.533.361 38.533.361 

Supporting information: require only a self-declaration at the 

bid stage 
31.662.378 31.662.378 

Supporting information supplied: Minimised, pre-defined and 

from a standardised menu 
9.366.392 9.366.392 

Supporting information and bid document electronically: Allow 

electronic submission of bid and related documents (even 

outside end- to-end e-Procurement) 

8.435.768 8.435.768 

Supporting information submitted by the bidder: Reduce re-

submission of supporting evidence to the same contracting 

authority 

3.799.485 3.799.485 

Further standardise tender documents 3.964.052 3.964.052 

Streamline the registration and renewal requirements for 

registry of businesses that undertake public works 
3.113.585 3.113.585 
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αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η διαδικασία αυτή 

επιτεύχθηκε με την εισαγωγή ενός νέου οργανισμού για το ΓΓΣ τον Αύγουστο του 2014, το οποίο ενσωματώνει τώρα τις 

στοχοθετημένες συστάσεις αναδιάρθρωσης του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, η στρατηγική διαχείρισης και επικοινωνίας για την 

οργάνωση άλλαξε και εισήχθη ένα βήμα προς βήμα εγχειρίδιο για τις συμφωνίες-πλαίσια που θα επιτρέψει τη συνέχεια, 

τη σαφήνεια, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Η διαδικασία που εισήχθη οδήγησε σε σημαντικά πολυεπίπεδα αποτελέσματα για τη διαδικασία προμήθειας της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Καταρχάς, θα επιτρέψει στη δημόσια διοίκηση να οικοδομήσει σταδιακά την 

εμπιστοσύνη της όσον αφορά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, εστιάζοντας και ανταποκρινόμενη στις πραγματικές 

ανάγκες. Επιπλέον, ως άμεσο αποτέλεσμα της διαδικασίας, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στις πολύ αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις υποστηρίζοντας τις αλλαγές στην κουλτούρα διακυβέρνησης των δημοσίων συμβάσεων, με σημαντικούς 

διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των ιδρυμάτων που ασχολούνται με τις πτυχές των δημόσιων συμβάσεων, για πρώτη 

φορά, για πρώτη φορά. 

 

Τα όργανα αυτά είναι η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Ελληνική Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς και ο Φορέας Επιθεωρητών-Ελεγκτών για τη Δημόσια 

Διοίκηση. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ήταν επιτυχές στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους φορείς στην προμήθεια 

στην Ελλάδα μέσω της έναρξης διαρκούς διαλόγου μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (ΟΟΣΑ, 2015β). Αυτό 

επιτεύχθηκε με τη διοργάνωση ομάδων "συναντήσεων με τους προμηθευτές", καθώς και με την κατάρτιση σχετικά με τις 

εργασίες του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της μάχης προσφορών, σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή 

Ανταγωνισμού (ΟΟΣΑ, 2015β). Τέλος, το πρόγραμμα αύξησε την ευαισθητοποίηση του κοινού στο έργο του ΟΟΣΑ 

παρουσιάζοντας τον ΟΟΣΑ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (OECD, 2015b). Όλα αυτά θα επιτρέψουν μια 

αποτελεσματική και βιώσιμη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα. 

 

Θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις 

Οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις είναι οι δημόσιες συμβάσεις προϊόντων που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά 

και οικονομικά χαρακτηριστικά.  Τον Αύγουστο του 2016, δημοσιεύθηκε ο νόμος L.4412 / 2016 για τις δημόσιες 

συμβάσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και τις υπηρεσίες, ενσωματώνοντας τις οδηγίες 2014/24 / ΕΕ για τις δημόσιες 

συμβάσεις και 2014/25 / ΕΕ σχετικά με την προμήθεια φορέων στον τομέα του ύδατος, της ενέργειας, ταχυδρομικών 

υπηρεσιών. 

Ο νόμος L.4412 / 2016 περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών 

χαρακτηριστικών στις δημόσιες συμβάσεις. Συγκεκριμένα: 

• Εφαρμογή ρήτρας οριζόντιας συμμόρφωσης για τους συμβαλλόμενους με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές, 

κοινωνικοοικονομικές και εργασιακές διατάξεις. (Aricle 18) 

• Χρήση τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών απαιτήσεων 

(άρθρο 54) 

• Χρήση σημάτων που υποδεικνύει στις αρχές να ζητήσουν μια συγκεκριμένη πιστοποίηση συμμόρφωσης με 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

• Χρήση κριτηρίων ανάθεσης συμβάσεων που περιλαμβάνουν είτε ποιοτικά ή οικονομικά περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά κριτήρια (άρθρο 86) 

• "κόστος κύκλου ζωής" ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός έργου. Αυτός ο υπολογισμός σχετίζεται με τα 

εσωτερικά κόστη, όπως η απόκτηση, η χρήση, η συντήρηση και το τέλος στο τέλος του κύκλου ζωής του, όπως το 

κόστος συλλογής και ανακύκλωσης. Επιπλέον, σχετίζεται με το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς 



 

162 
             Road – CSR                             https://www.interregeurope.eu/road-csr/ 

περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το κόστος εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, καθώς και το 

κόστος μετριασμού της κλιματικής αλλαγής (άρθρο 87) 

• Δυνατότητα επιβολής ειδικών όρων στην εκτέλεση της σύμβασης για την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ισχύουσες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εργασιακές διατάξεις (άρθρο 

130) 

• Ανάθεση αποκλειστικών συμβάσεων σε προστατευόμενα παραγωγικά εργαστήρια, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς 

Περιορισμένης Ευθύνης, Ολοκληρωμένες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις κλπ. (Άρθρο 20). 

 

13.3 Σλοβενία 

Η Σλοβενία αναγνωρίζει επίσης τη δύναμη των κινήτρων που διατίθενται μέσω στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων για 

την ενθάρρυνση διαφόρων πτυχών της ΕΚΕ, καθώς το κράτος / κυβέρνηση είναι μεγάλος αγοραστής. 

 

Με την εισαγωγή πράσινων δημόσιων συμβάσεων, η κυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και να επηρεάσει 

την αγορά. Προωθώντας πράσινες προμήθειες, έχουν δοθεί πραγματικά κίνητρα για την ανάπτυξη πράσινων 

τεχνολογιών. Για ορισμένους τομείς προϊόντων και υπηρεσιών ο αντίκτυπος μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς 

οι δημόσιοι αγοραστές διοικούν ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς (σε υπολογιστές, κτίρια ενεργειακής απόδοσης, δημόσιες 

συγκοινωνίες κ.λπ.).131 

 

Ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων στη Σλοβενία ρυθμίζεται από την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία. η τελευταία 

είναι σύμφωνα με την πρώτη. Το 2016, η Σλοβενία τροποποίησε τον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων (ZJN-3) για τη 

μεταφορά των οδηγιών 2014/24 / ΕΕ και 2014/25 / ΕΕ στην εθνική νομοθεσία. Οι τροποποιήσεις αποσκοπούσαν στην 

απλούστευση, στην αύξηση της ευελιξίας και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων συμβάσεων καθώς και στην 

ανάδειξη των πτυχών των κοινωνικών πολιτικών, των πολιτικών για το περιβάλλον και την καινοτομία.132 

 

 Οι νέοι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις εισάγουν αρχές περιβαλλοντικής και κοινωνικής ένταξης, καθώς και μέσα 

καταπολέμησης του κοινωνικού ντάμπινγκ. 

 

Η σύμβαση δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνει τώρα μια συμβατική κοινωνική ρήτρα: "Κατά την εκτέλεση των 

συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις στον τομέα του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που ορίζονται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους 

κανονισμούς που ισχύουν στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, συμφωνίες ή κανονισμούς του διεθνούς περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου »(άρθρο 3). Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της ρήτρας, η εταιρεία μπορεί να 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων ή να τερματιστεί η σύμβαση εάν ήδη βρίσκεται στη φάση της 

υλοποίησης. 

 

Επιπλέον, οι τυχόν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές πρέπει να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, αν 

δεν είναι σύμφωνες με την περιβαλλοντική, κοινωνική και εργασιακή νομοθεσία κλπ. Με τον τρόπο αυτό ο νόμος 

παρουσιάζει ένα νέο μέσο καταπολέμησης του «κοινωνικού ντάμπινγκ». 

 

                                                                 
131 CSR in Slovenia, Jure Zrilic, European Company Law, Vol. 8, No. 2-3, pp 119-122, 2011, University of Oslo Faculty of Law 
Research Paper No. 2011-13 (available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1774757, last accessed: 
31.5.2017) 
132 Internal documents provided to workgroup on Business and human rights by Ministry of Public Administration 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1774757
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Μπορούν επίσης να προστεθούν και άλλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Συμπεριλαμβανομένης της 

επιφύλαξης μεμονωμένων προσκλήσεων για δημόσιες συμβάσεις για συγκεκριμένους παρόχους, όπως προστατευόμενα 

εργαστήρια, κέντρα απασχόλησης και κοινωνικές επιχειρήσεις - εταιρείες που δεν θα ήταν ανταγωνιστικές στον 

συμβατικό τομέα. 

 

Ο νέος νόμος συνεχίζει να επισημαίνει τη διαφάνεια της αλυσίδας υπεργολαβίας. Ο αντισυμβαλλόμενος είναι 

υποχρεωμένος να αποκαλύψει τον υπεργολάβο του και, αφετέρου, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη να 

καταβάλει τα έξοδα του υπεργολάβου απευθείας στον υπεργολάβο. 

Η εισαγωγή περιβαλλοντικών πτυχών στις δημόσιες συμβάσεις βελτιώθηκε και με το νέο νόμο: προώθηση της 

προσέγγισης για τον υπολογισμό του κόστους διάρκειας ζωής, δυνατότητα ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών κριτηρίων και 

κατά την προμήθεια τροφίμων: υποχρεωτική εξέταση των προτεραιοτήτων στα συστήματα ποιότητας τροφίμων. 

 

Επιπλέον, ο νόμος ορίζει σαφείς κανόνες και μηχανισμούς για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του προμηθευτή και 

της προσφοράς του, εισάγοντας επίσης μια λύση πληροφορικής για τη στήριξη της διαδικασίας επαλήθευσης (Aplikacija 

e-Dosje). Επαναφέρει επίσης ορισμένα μέτρα διαφάνειας: 

- να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δημοσίων συμβάσεων με τη δημοσίευση αποφάσεων στις δημόσιες 

συμβάσεις και την εισαγωγή της λύσης IT STATIST που συγκεντρώνει όλες τις προσκλήσεις για δημόσιες 

συμβάσεις σε ένα μέρος και 

- υποχρεωτική γνωστοποίηση σε περιπτώσεις πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

Πράσινες δημόσιες συμβάσεις 

 

Όπως περιγράφεται παραπάνω, ορισμένα στοιχεία των πράσινων δημόσιων συμβάσεων περιλαμβάνονται ήδη στον 

νόμο περί δημοσίων συμβάσεων. Ωστόσο, το 2011, η Σλοβενία ενέκρινε το διάταγμα για τις πράσινες δημόσιες 

συμβάσεις βάσει του εγχειριδίου της ΕΕ για πράσινες δημόσιες συμβάσεις και καθιέρωσε υποχρεωτικές πράσινες 

δημόσιες συμβάσεις για 12 ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους κρατικούς φορείς και τις τοπικές αρχές. 

Στόχος του εγγράφου είναι η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τον δημόσιο τομέα.133 Το διάταγμα 

σχεδιάστηκε σχεδόν ως δείγμα κλήσεων προμηθειών 134 με την συνειδητοποίηση ότι οι πράσινες δημόσιες προμήθειες 

είναι πιο απαιτητικές από τις τακτικές δημόσιες συμβάσεις και απαιτούν περισσότερες προετοιμασίες και καλύτερη 

γνώση του θέματος του τομέα των προμηθειών. Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις είναι υποχρεωτικές για τα ακόλουθα 

προϊόντα και υπηρεσίες: 

▪ Ηλεκτρισμός. 

▪ Τρόφιμα, ποτά, αγροτικά προϊόντα, γεωργικά προϊόντα για τρόφιμα και υπηρεσίες τροφοδοσίας. 

▪ Γραφική ύλη και προϊόντα υγιεινής από χαρτί. 

▪ Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου. 

▪ ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνωτήρια, ηλεκτρικές 

σκούπες και κλιματιστικά, 

▪ κτίρια 

▪ έπιπλα 

▪ υπηρεσίες καθαρισμού, και πλυντηρίου. 

▪ Αυτοκίνητα,  φορτηγά και λεωφορεία 

▪ Ελαστικά 

▪ Ηλεκτρικοί λαμπτήρες και φωτιστικά. 

                                                                 
133 Internal documents provided to workgroup on Business and human rights by Ministry of Public Administration 
134 Prepared following the example of GPP Training Toolkit manual   
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Το διάταγμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία μεταρρύθμισης για την ενημέρωσή του σύμφωνα με την 

τεχνολογική πρόοδο και τις αλλαγές στην κατάσταση της αγοράς. Η διυπουργική ομάδα εργασίας για τη μεταρρύθμιση 

του διατάγματος για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις προετοίμασε ένα σχέδιο στο οποίο προτείνονται να καταργηθούν 

ορισμένες από τις περιοριστικές υποχρεωτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τη διαφοροποίηση των θεμάτων των 

δημοσίων συμβάσεων. Αυτές οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και κριτήρια θα είναι προαιρετικές και το υπουργείο θα 

δημοσιεύει παραδείγματα για να τα δημοσιοποιήσει ως συστάσεις. Ταυτόχρονα, το σχέδιο προτείνει την επέκταση του 

συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε πράσινες δημόσιες συμβάσεις σε 21 ομάδες. 

 

Ευαισθητοποίηση σχετικά με την εισαγωγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις. 

Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης υλοποιεί συνεχώς εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, κατάρτιση, ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών, παροχή βοήθειας γραφείου υποστήριξης, εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες (σε δικτυακούς τόπους) και 

δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες αναφέρονται επίσης σε διάφορα έγγραφα στρατηγικής και πολιτικής ως ένα από τα 

μέτρα προτεραιότητας: Επιχειρησιακό πρόγραμμα μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 

2020, Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση για την περίοδο 2014-2020, Πρόγραμμα πλαίσιο για τη μετάβαση στην 

πράσινη οικονομία , Στρατηγική για την ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης 2015-2020, Σλοβενική βιομηχανική πολιτική, 

Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, Στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

13.4 Νορβηγία 

Η νορβηγική κυβέρνηση αναγνωρίζει σαφώς τη σημασία και την ευκαιρία των βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων και 

δηλώνει ότι «ο δημόσιος τομέας πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο αγοράζοντας προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί 

σύμφωνα με τα υψηλότερα ηθικά και περιβαλλοντικά πρότυπα» (νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων, 2009). 

Το 2007, η κυβέρνηση δημιούργησε νέους και βελτιωμένους κανονισμούς για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίοι 

απαιτούν από τον δημόσιο τομέα να απομακρύνει τους προμηθευτές που καταδικάζονται για διαφθορά, οργανωμένο 

έγκλημα, απάτη ή ξέπλυμα χρήματος. Επίσης, έχουν δικαίωμα να καταργήσουν τους προμηθευτές που έχουν 

καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα ή παραλείψεις που σχετίζονται, για παράδειγμα, με τη μη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος ή των εργαζομένων. Οι κανονισμοί αυτοί ακολουθήθηκαν από το 

Νορβηγικό Σχέδιο Δράσης (2007-2010) για την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη στις δημόσιες συμβάσεις που 

εισήχθη από το νορβηγικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, το νορβηγικό υπουργείο παιδείας και ισότητας και το νορβηγικό 

υπουργείο κυβερνητικής διοίκησης και μεταρρύθμισης (2007). Το Σχέδιο Δράσης ορίζει σαφώς τις απαιτήσεις του 

δημόσιου τομέα για αγορές που σχετίζονται με περιβαλλοντικές και δεοντολογικές πτυχές και ανέθεσε την ίδρυση 

υπηρεσιών σε κάθε νομό για να συμβουλεύει την SPP. Η αυξανόμενη στήριξη για βελτιωμένες στρατηγικές προμηθειών 

υποστηρίχθηκε από το νόμο για τη δημόσια πληροφόρηση, ο οποίος επικαιροποιήθηκε το 2009, ο οποίος καθιστά όλα τα 

μητρώα προσφορών για δημόσια έργα διαθέσιμα στο κοινό. Η 6η αρχή του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα εξετάζεται επίσης στο σχέδιο SPP της Νορβηγίας. 

13.5 Τσεχική Δημοκρατία 

Οι υπεύθυνες δημόσιες αγορές μπορούν να υλοποιηθούν με την προσθήκη κοινωνικών και οικολογικών κριτηρίων στις 

δημόσιες συμβάσεις και τις μικρές δημόσιες αγορές σύμφωνα με το νόμο 134/2016 Coll. σχετικά με την τοποθέτηση των 

δημοσίων συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε. Φυσικά, είναι απαραίτητο, κατά την εκπόνηση της τεκμηρίωσης του 

διαγωνισμού, να τηρούνται οι βασικές αρχές των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων (ελεύθερος ανταγωνισμός, απαγόρευση των 

διακρίσεων, διαφάνεια). Λεπτομερέστερη περιγραφή αναφέρεται στο κεφάλαιο 4.3.1. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα περιβαλλοντικά όσο και τα κοινωνικά κριτήρια στις δημόσιες συμβάσεις αποτελεί μέρος 

της δήλωσης της κυβέρνησης της 4ης Αυγούστου 2010: «Κατά την τοποθέτηση των δημοσίων συμβάσεων, η κυβέρνηση 

θα στηρίξει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κερδοφορία. " 

Κατά τη διάρκεια των εντολών διάθεσης, είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε από τους στρατηγικούς στόχους του 

οργανισμού και να περιορίσουμε τον κίνδυνο του ενιαίου πλεονεκτήματος για ορισμένους από τους αιτούντες. Μια 

λεπτομερής ανάλυση των προτεραιοτήτων των συγκεκριμένων θεσμικών οργάνων είναι το σημαντικότερο έγγραφο για 

μια διαφανή και αποτελεσματική προετοιμασία της δημόσιας σύμβασης. Οι απαιτούμενες παράμετροι πρέπει να 

περιγράφονται στην τεχνική προδιαγραφή στις συνθήκες προσφορών. μπορούν επίσης να συνάπτονται στους 

συμβατικούς όρους και κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή όχι μόνο στη σύνδεση με τα 

στρατηγικά σχέδια αλλά και στην ενδελεχή προετοιμασία της σύμβασης, έτσι ώστε να υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια σε 

όλα τα στάδια της διαδικασίας υποβολής προσφορών (καθορισμός των όρων του διαγωνισμού, επιλογή προμηθευτών, 

κριτήρια αξιολόγησης, σύναψη και έλεγχος των συμβάσεων). 
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14 Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις 

 

14.1 Ισπανία 

Η κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση που ενσωματώνει τα κριτήρια για το περιβάλλον 

και τη διακυβέρνηση στη διαδικασία μελέτης, ανάλυσης και επιλογής χαρτοφυλακίου επενδύσεων.135 

Σύμφωνα με την «Έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ισπανία», στη χώρα μας οι σημαντικότεροι δείκτες 

στον τομέα της βιωσιμότητας και με μεγαλύτερη προσπάθεια και προσοχή από τις εταιρείες είναι οι δείκτες 

βιωσιμότητας της Dow Jones και ο FTSE4Good. 

Η πρώτη αξιολογεί τρία πεδία δράσης - οικονομική, σχέση με το περιβάλλον και την κοινωνική, με βάση έναν κατά 

προσέγγιση αριθμό 24 παραμέτρων αξιολόγησης. 

Το FTSE4Good αξιολογεί έξι συναφείς τομείς: περιβαλλοντική διαχείριση, κλιματική αλλαγή, ανθρώπινα δικαιώματα και 

εργασία, εργασιακά πρότυπα στην αλυσίδα εφοδιασμού, εταιρική διακυβέρνηση και καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Σύμφωνα με την έκθεση για την κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση 2016, από την Ισπανία 136, μέχρι το 2015, η Ισπανία 

διέθετε κεφάλαια λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβέρνησης (ESG) ύψους 169 359 

εκατομμυρίων ευρώ. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 16,3% έναντι των 125 152 εκατομμυρίων ευρώ το 

2013. 

 

 

 

Στοιχεία από την έκθεση για κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις για το 2016. 

                                                                 
135Definition extracted from the study of Spainsif'Report on Socially Responsible Investment 2016' 
136The Spanish Forum of Socially Responsible Investment, Spainsif, is one of the most relevant associations in Spain in terms of SRI. 
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Η ίδια έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης του SRI στην Ισπανία διοχετεύεται 

μέσω των μεγάλων θεσμικών επενδυτών, αντιπροσωπεύοντας το 97% των διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων με 

κριτήρια ESG σε σύγκριση με το 3% που αντιπροσωπεύει την παρουσία κεφαλαίων λιανικής της SRI. 

Οι πρώτες αυτές εξελίξεις στην ανάπτυξη ενός κανονιστικού πλαισίου για το SRI στην Ισπανία θα πρέπει να σημειωθούν:  

 Κανονισμοί και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. 

Η ενδέκατη τελική διάταξη του νόμου 27/2011, της 1ης Αυγούστου, σχετικά με την ενημέρωση, την προσαρμογή και τον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αποτελεί μεγάλη πρόοδο στην προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων 

επενδύσεων, με την τροποποίηση του νόμου για τη ρύθμιση των συστημάτων και των συνταξιοδοτικών ταμείων κατά 

τρόπον ώστε «η επιτροπή ελέγχου του Ταμείου Συντάξεων, με τη συμμετοχή του διαχειριστικού οργάνου, να συντάσσει 

εγγράφως περιεκτική δήλωση αρχών της επενδυτικής πολιτικής. Η δήλωση αυτή πρέπει να δημοσιοποιείται επαρκώς. Η 

δήλωση θα πρέπει να αναφέρει εάν οι επενδυτικοί κίνδυνοι (ηθική, κοινωνική, περιβαλλοντική και χρηστή 

διακυβέρνηση) λαμβάνουν υπόψη τους εξωγενείς κινδύνους που επηρεάζουν τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία που 

αποτελούν το Ταμείο Συντάξεων. Ομοίως, η Επιτροπή Ελέγχου του Ταμείου Συντάξεων Απασχόλησης ή η διαχειριστική 

οντότητα πρέπει να επισημαίνει στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του συνταξιοδοτικού ταμείου απασχόλησης την 

πολιτική που ακολουθείται σε σχέση με τα προαναφερθέντα κριτήρια κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων καθώς και τη 

διαδικασία παρακολούθησε την εφαρμογή, τη διαχείριση και την παρακολούθησή του ". 

Ισπανική στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 2014-2020. 

Αφορά ειδικό τμήμα για τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις και την Ε & ΤΑ, θεσπίζοντας τα ακόλουθα μέτρα: 

Εκπόνηση οδηγού ορθών πρακτικών στον τομέα των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. Στόχος της θα είναι να παρέχει 

στις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις ένα μέσο για την ενσωμάτωση, τη διάδοση και την παρακολούθηση των κριτηρίων 

δεοντολογίας, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρηστής διακυβέρνησης όσον αφορά την 

επένδυση χρηματοοικονομικών προϊόντων και πολιτικών αποταμίευσης, καθώς και την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων 

επενδύσεις από μικρούς επενδυτές. 

Προώθηση της χρήσης του SRI του φόρου εισοδήματος του Ταμείου Συντάξεων. 

Οι επιτροπές ελέγχου θα ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν στις εκθέσεις του Ταμείου τη διαχείριση των συντάξεων, 

αρχών, συμφωνιών, κανονισμών και συστάσεων διεθνούς συναίνεσης που λαμβάνουν υπόψη, καθώς και τα κριτήρια 

επιλογής και τους όγκους των επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ESG κριτήρια (περιβαλλοντική, κοινωνική και 

διακυβέρνηση). 

 Να προωθήσετε τη διεξαγωγή συναντήσεων μεταξύ κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρηματιών και επενδυτών. 

Στόχος είναι η προώθηση χώρων για τη διευκόλυνση της δημιουργίας σχέσεων μεταξύ Ισπανών επενδυτών και 

επιχειρηματιών και η προώθηση της διάδοσης έργων και ορθών πρακτικών ικανών να προσελκύσουν διεθνές 

ενδιαφέρον. 

Στόχος είναι η προώθηση χώρων για τη διευκόλυνση της δημιουργίας σχέσεων μεταξύ Ισπανών επενδυτών και 

επιχειρηματιών και η προώθηση της διάδοσης έργων και ορθών πρακτικών ικανών να προσελκύσουν διεθνές 

ενδιαφέρον. 
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 Ο στόχος είναι να διευρυνθεί η διαφάνεια της χρηματοπιστωτικής αγοράς και να επεκταθεί ο σεβασμός στα κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά και διαχειριστικά κριτήρια σε αυτού του είδους τις δράσεις, δημιουργώντας χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

που συμμορφώνονται με αυτά τα κριτήρια. 

Προώθηση της έρευνας, της βιώσιμης καινοτομίας και της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, κυρίως για τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες, και τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Θα υποστηριχθούν έργα προσανατολισμένα στη βιωσιμότητα και περιβαλλοντική βελτίωση, καθώς και τα καινοτόμα 

προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία ή σε κατάσταση εξάρτησης, οι πρωτοβουλίες αυτές 

στοχεύουν στην παροχή τεχνολογικών λύσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ τεχνολογίας) που συμβάλλουν να 

γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα - στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου για την Ισπανία που εγκρίθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2013- και οποιουδήποτε άλλου που προσδιορίζεται στην ισπανική στρατηγική για την επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία για την περίοδο 2013-2020 και περιλαμβάνει ταυτόχρονα σημαντικές αγορές για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Σε σχέση με αυτή τη γραμμή δράσης, η Ισπανία και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπέγραψαν 

συμφωνία συνεργασίας   μεταξύ άλλων μέτρων, αναμένεται να θέσει στη διάθεση των εταιρειών και των διοικήσεων 

διαφορετικά μέσα για την ένταξη, τη διάδοση και την παρακολούθηση των κριτηρίων της ESG (περιβαλλοντική, 

κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση) στην επένδυση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των πολιτικών 

αποταμίευσης, SRI μεταξύ των μικρών επενδυτών. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. 

Στον τομέα αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί το Instituto de CréditoOficial (ICO), ως αναφορά στην αγορά επενδύσεων 

επίδρασης   στην Ισπανία, να είναι ο πρώτος εθνικός εκδότης ενός κοινωνικού ομόλογου. 

Στις αρχές του 2015, εκδόθηκε 1 δισεκατ. Ευρώ σε κοινωνικά ομόλογα, με ζήτηση ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 

2016, πραγματοποιήθηκε δεύτερη έκδοση επιπλέον 500 εκατομμυρίων ευρώ. 

Το κοινωνικό ομόλογο που εκδίδει το ICO έχει ως στόχο τη δημιουργία ή τη διατήρηση της απασχόλησης στις ισπανικές 

περιφέρειες που είναι περισσότερο οικονομικά μειονεκτικές. Ο ICO έχει επιλέξει τις περιφέρειες των οποίων το κατά 

κεφαλήν εισόδημα είναι κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Οι περιφέρειες αυτές έχουν κατά μέσο όρο ποσοστό ανεργίας 

19%. 

Επίσης, στη δημόσια σφαίρα, η κοινότητα της Μαδρίτης έγινε τη Δευτέρα την πρώτη ισπανική δημόσια διοίκηση για να 

εκδώσει δημόσια έκδοση ομολόγων σε 5 χρόνια μετά τη διάθεση 700 εκατ. Ευρώ στο 0,74% του επιτοκίου. 

Η κοινότητα είναι η μοναδική διοίκηση που πιστοποιεί την έκδοση τέτοιων ομολόγων και ακολουθεί την πορεία άλλων 

ευρωπαϊκών περιφερειών. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ EXTREMADURA. 

Η κυβέρνηση της Extremadura υποστηρίζει κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο 

νόμος 15/2010 Κοινωνική ευθύνη περιελάμβανε τμήμα που αποσκοπούσε στην προώθηση του SRI. Άρθρο 16.β:: 

Προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων (SRI) ως θετικού μοχλού αλλαγής σε αυτή τη νέα επιχειρηματική εξέλιξη. 

Επιπλέον, η Junta de Extremadura και το φόρουμ για κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (Spainsif) υπέγραψαν το 2014 

συμφωνία συνεργασίας   που έχει ως στόχο την προώθηση του SRI βάσει διαφορετικών κατευθύνσεων δράσης, δηλαδή 
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την προώθηση του SRI για τη δημιουργία προσφοράς και ζήτησης, το σχεδιασμό κοινών ενεργειών ευαισθητοποίησης 

όσον αφορά το SRI και την έρευνα για τον τρόπο ενίσχυσης του SRI μέσω του Παρατηρητηρίου της κοινωνικής ευθύνης 

της Extremadura (ORSE). 

Η στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Extremadura 2015-2017 περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες για την 

προώθηση του SRI, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: 

- Εισαγωγή της δέσμευσης για υπεύθυνες δημόσιες επενδύσεις σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχει 

η Junta de Extremadura. 

- Βελτίωση της πρόσβασης σε έργα που χαρακτηρίζονται ως «Κοινωνικά υπεύθυνα έργα» σε γραμμές χρηματοδότησης. 

- Ενίσχυση της γνώσης στην Extremadura για κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις μέσω της συμφωνίας συνεργασίας με την 

Ισπανία. 

- Δημιουργία οδηγού για την εφαρμογή κριτηρίων περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στις 

αποφάσεις για επενδύσεις και αγορές. 

- Προώθηση του Rom Extremadura για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων στα δάνεια και τις επενδύσεις των πολιτικών και των διαδικασιών των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τις παραδοσιακές επενδύσεις κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και για 

καινοτόμες επενδύσεις, πιστώσεις P2P και μικροπιστώσεις. 

- Προώθηση διαφόρων γραμμών μικροπιστώσεων για τις πιο μειονεκτούσες ομάδες. 

- Καθορισμός κοινωνικών δεικτών ως εναλλακτικών χρηματοπιστωτικών μέσων και κριτηρίων αξιολόγησης των 

μικροπιστώσεων. 

 

14.2 Κύπρος 

Οι πρωτοβουλίες για κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο στο προσκήνιο ως 

αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και, ως εκ τούτου, ορισμένα μέτρα σε αυτόν τον τομέα είναι μάλλον νέα. 

Συνολικά, πρόκειται για έναν τομέα με περιορισμένη επί του παρόντος δραστηριότητα στην Κύπρο, μολονότι υπάρχουν 

ορισμένα παραδείγματα ορθών πρακτικών σχετικά με τη γνωστοποίηση, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων 

και τον εντοπισμό των κινδύνων και των επιπτώσεων. 

 

Παρόλο που τα σημερινά επίπεδα διαχείρισης των υπεύθυνων επενδύσεων είναι αμελητέα, οι πρόσφατες προσπάθειες 

του Υπουργείου Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομικών για την προώθηση της έννοιας και της υιοθέτησης του SRI 

στην τοπική αγορά προμηνύουν ένα αισιόδοξο μέλλον. Ο όγκος των υπό διαχείριση υπευθύνων επενδυτικών 

περιουσιακών στοιχείων είναι ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό του συνολικού ενεργητικού υπό διαχείριση. Επί του 

παρόντος, οι μετοχές αποτελούν την κύρια κατηγορία υπεύθυνων επενδυτικών μέσων. 

 

 

Η ζήτηση των καταναλωτών για SRI στην Κύπρο εξακολουθεί να είναι αρκετά υποανάπτυκτη, καθώς δεν έχει υπάρξει 

ακόμα, σημαντική απόδειξη ούτε ζήτησης πρακτικών ή προϊόντων SRI. Ταυτόχρονα, ενώ το κανονιστικό πλαίσιο για τις 

συντάξεις επιτρέπει τη συμπερίληψη αξιολογήσεων της ESG στη χάραξη επενδυτικής πολιτικής, δεν έχει ακόμη 

εφαρμοστεί. 
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Από το 2009 έως το 2010, το Γραφείο Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία 

για την προώθηση της έννοιας και της υιοθέτησης του SRI. Το έργο αυτό, λόγω του υψηλού επιπέδου ορατότητας και της 

κρατικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν 

την απορρόφηση του SRI τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο του εγχώριου επιχειρηματικού και κανονιστικού πλαισίου, 

αξίζει να αναφερθούν ορισμένες πτυχές. Το συνολικό επίπεδο εξειδίκευσης της κυπριακής βιομηχανίας 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι, λόγω του μεγέθους της, αρκετά υψηλό και οι κυπριακές τράπεζες είναι βασικοί 

παράγοντες στην ευρύτερη περιφερειακή αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η μακροχρόνια παράδοση και ανάπτυξη 

των κυπριακών ταμείων προνοίας, που είναι σημαντικοί θεσμικοί επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα απόδοσης, 

είναι επίσης σημαντικός στο πλαίσιο του SRI. Συνολικά, πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει 

μέτρια αύξηση του SRI τα επόμενα τρία χρόνια. 

 

14.3 Ελλάδα 

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα εξακολουθούν να 

είναι νέες ιδέες στην Ελλάδα, καθώς η χώρα αυτή δεν είναι σήμερα σε θέση να αξιοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της 

τεράστιας δυνατότητας της κοινωνικής οικονομίας στον τομέα της δημιουργίας θέσεων εργασίας, την αειφόρο ανάπτυξη 

των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών . Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η εφαρμογή πολιτικών και 

πρακτικών σχετικά με την κοινωνική οικονομία βρίσκεται επί του παρόντος σε βασικό επίπεδο, που παραμένει προς το 

παρόν ανεπαρκώς αναπτυγμένο. Σύμφωνα με την έρευνα για την ευρωπαϊκή κοινωνική καινοτομία (2012) «Σήμερα, 

υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την Ελλάδα να ενισχύσει την κοινωνική οικονομία της. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, τα 

μέτρα λιτότητας και οι μειώσεις των αμοιβών, των συντάξεων και των κοινωνικών υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει 

ανάγκη για ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές 

λύσεις στην ελληνική κοινωνία ». 

Παρά το γεγονός ότι έχει πραγματοποιηθεί αξιοσημείωτη και ουσιαστική προσπάθεια σε επιστημονικό επίπεδο, ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών κοινωνικής οικονομίας παραμένει σε στοιχειώδες επίπεδο 

(Κοταλακίδης και Παρλάλης 2010). Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την πρόοδο της κοινωνικής 

οικονομίας στην Ελλάδα είναι ότι η ευαισθητοποίηση και η προβολή σε σχέση με τον κλάδο εξακολουθεί να είναι πολύ 

χαμηλή. Αυτό ισχύει τόσο για την κοινωνία των πολιτών όσο και για το επίπεδο της δημόσιας διοίκησης, καθώς 

οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη συνδέεται περισσότερο με τη στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Ο σκοπός 

αυτού του τμήματος θα περιγράψει ουσιαστικά το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και 

στη συνέχεια θα εξετάσει την περίπτωση του επιτυχημένου περιοδικού "Shedia". 

Θεσμικό πλαίσιο. 

Το θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία αποτελείται από τον νόμο αριθ. 2716/99 «Ανάπτυξη 

και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας», του νέου νόμου 4019/2011 «Κοινωνική 

Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» και του Ν.4430 / 2016 για την Κοινωνική και 

Αλληλεγγύη Οικονομία που παρουσιάζεται σύντομα παρακάτω. 

➢ Νόμος αριθ. 2716/99 

Ο πρώτος νόμος αφορά τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης (Κοινσεπ). Αυτοί οι συνεταιρισμοί 

αποτελούν μια ειδική κατηγορία συνεταιρισμών επειδή είναι νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου με εμπορική σχολή 

που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως μονάδες ψυχικής υγείας. Στόχος τους είναι η 

κοινωνικοοικονομική ένταξη και η ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων με ψυχικές ασθένειες. Ο νόμος ορίζει ότι τα 
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μεμονωμένα μέλη του KoiSPE εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: το 35% τουλάχιστον είναι ψυχικά ασθενείς, το 45% είναι 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας και το ανώτατο 20% είναι τρίτοι. Όλα τα μέλη μπορούν να λάβουν μόνο ένα (1) 

υποχρεωτικό μερίδιο στο συνεταιρισμό και πολλαπλές προαιρετικές μετοχές. Ωστόσο, μόνο η πρώτη και η δεύτερη 

κατηγορία απολαμβάνουν δικαιωμάτων ψήφου. Το Κοινσεπ ενδιαφέρεται για τον τομέα του τουρισμού, του 

περιβάλλοντος, της γεωργίας και της παροχής υπηρεσιών, ενώ οι δραστηριότητές του αφορούν τις υπηρεσίες διατροφής 

/ τροφοδοσίας και καθαρισμού, την ανακύκλωση, την εμπορία δώρων και τοπικών αγαθών, την υποστήριξη των ατόμων 

με αναπηρίες, ξυλουργική (Κατσικάρου, 2011). 

Σύμφωνα με το νόμο, το ίδρυμα της KoiSPE αντιμετωπίζεται με πολύ ευνοϊκό τρόπο από το κράτος. Ειδικότερα, το κράτος 

προσφέρει διάφορα οικονομικά κίνητρα, όπως: κοινωνικές παροχές για τους ασθενείς που είναι μέλη, φορολογικά 

κίνητρα όπως απαλλαγή από φόρο εισοδήματος και δημοτικούς φόρους κ.λπ., καθώς και επιχειρηματικά κίνητρα όπως η 

απασχόληση επαγγελματιών ψυχικής υγείας χωρίς να επιβαρύνουν την Κοινσεπ, τριμερείς συμβάσεις προγράμματος, 

ευνοϊκό καθεστώς για την ανάθεση συμβάσεων από δημόσιους φορείς και τοπικές αρχές. 

Έως το 2012, δημιουργήθηκε το 16 Κοινσεπ εκ των οποίων 12 χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Υγεία και Πρόνοια 2000-2006" του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με 5,2 εκατομμύρια ευρώ (Μπαλούρδος and 

Γοερμάς, 2012). Κοινσεπ "οδήγησαν στη μείωση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού δημιουργώντας 

εκατοντάδες θέσεις εργασίας, 200 εκ των οποίων για τους ψυχικά ασθενείς. Ο Κατσικάρος (2011) ισχυρίστηκε ότι ο 

συνολικός αριθμός των μελών του Κοινσεπ υπερβαίνει τα 2.000 άτομα ενώ ο αριθμός των εργοδοτών ήταν μεγαλύτερος 

από 400. 

Ο κ. Νατιούλας (2012) αναφέρει επίσης ότι η χρηματοδοτική συνδρομή από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών πρωτοβουλιών HORIZON και EQUAL, συνέβαλε σημαντικά στη σταδιακή 

υλοποίηση της ψυχιατρικής αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα. Υποστηρίζει επίσης ότι η χρηματοδότηση που έλαβε από 

το πρόγραμμα EQUAL για τη δημιουργία μιας πανελλαδικής δομής τεχνικής υποστήριξης, η οποία, μέσω επιχειρηματικών 

συμβουλών και οργανωτικών συμβουλών, ήταν καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία της βάσης πάνω στην οποία 

δημιουργήθηκαν τα νεοσυσταθέντα Κοινσεπ. 

Ωστόσο, η Κοινσεπ της Χίου "Orion", (2011) υποστηρίζει ότι στα 12 χρόνια εφαρμογής του νόμου 2716/99, το ίδρυμα 

Κοινσεπ είχε εμπειρία μόνο περιορισμένης ανάπτυξης με μεγάλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας που δεν είχαν 

παρόμοια δομή. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων τους συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών, καθώς ο 

κίνδυνος είναι χαμηλότερος και ωστόσο η πλειοψηφία των επιχειρήσεων παραμένουν οικονομικά μη βιώσιμες με πολύ 

μικρό χρόνο λειτουργίας.. 

➢ Νόμος αριθ. 4019/2011 

Ο Νόμος 4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» ορίζει την Κοινωνική 

Οικονομία ως «το σύνολο οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που 

αναλαμβάνονται από νομικές οντότητες ή ενώσεις των οποίων ο εκ του νόμου σκοπός είναι η επιδίωξη συλλογικού 

οφέλους και η εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινωνικά συμφέροντα "(άρθρο 1). Επιπλέον, εισάγει την Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση (Kοινσεπ) ως οντότητα της Κοινωνικής Οικονομίας. Στη συνέχεια, το άρθρο 2 ορίζει τα Koινσεπ 

ως κοινωνικούς συνεταιρισμούς με κοινωνικό σκοπό που κατέχουν νομικά επιχειρηματική ικανότητα, με μέλη ή νομικά 

πρόσωπα ως μέλη, συμμετέχοντας με μία ψήφο, ανεξάρτητα από τις συνεταιριστικές μετοχές που κατέχουν. Επιπλέον, το 

άρθρο 2 ορίζει τα πεδία δραστηριότητας που απαιτούνται για να χαρακτηριστεί μια οντότητα ως μέλος της ελληνικής 

κοινωνικής οικονομίας. 

Συγκεκριμένα, ο νόμος 4019/2011 κατατάσσει τα Kοινσεπ σύμφωνα με την απόκλιση των αναγκών εγκατάστασης και των 

αναγκών παροχής κινήτρων, μειώνοντας ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που βασίζονται στον τύπο του 
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Koινσεπ. Ο νόμος επιτρέπει τη συμμετοχή σε εταιρική μορφή φυσικών ή / και νομικών προσώπων. Προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα Kοινσεπ, απαιτούνται επτά μέλη, εκ των οποίων εξήντα τοις εκατό (60%) είναι άτομα και εργαζόμενοι. 

Ο νόμος ορίζει επίσης τα όργανα και τις διαδικασίες της Οργανωτικής Διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής 

Συνέλευσης, της Διευθύνουσας Επιτροπής, η οποία είναι τριμελής επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση 

(Χρυσάκης 2012, Γεορμάς 2012). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι νομικές οντότητες δημοσίου δικαίου δεν 

επιτρέπεται να συμμετέχουν στα Κοινσεπ, εκτός από την ενοποίηση των Κοινσεπ. Τα κέρδη μπορούν να διανεμηθούν 

μόνο στα μέλη, εφόσον αυτά είναι και υπάλληλοι. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να διανεμηθεί έως και το 35% των 

κερδών, ενώ το υπόλοιπο 60% πρέπει να επενδυθεί για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προώθηση των 

δραστηριοτήτων της Κοινσεπ  (άρθρο 7). 

Τα συγκεκριμένα κίνητρα για την έναρξη ενός Κοινσεπ είναι τα εξής: 

i.  Το Κοινσεπ δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για το μέρος των κερδών του που εγγράφονται στο 

αποθεματικό και στις δραστηριότητές του. 

ii. Το μέρος των κερδών της Κοινσεπ που διανέμονται στους υπαλλήλους της υπόκειται σε απαλλαγή που 

απορρέει από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή στην 

πρώτη ζώνη εισοδήματος μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού σύμφωνα με το άρθρο. 9 παρ. 1 του 

Ν. 2238/1994.. 

iii.  Τα κέρδη του Κοινσεπ και των υπαλλήλων του που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες απορρίπτονται 

λόγω της διατήρησης του φόρου. 

iv. Τα Κοινσεπ μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. 

v. Μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που παρέχεται από το Ελληνικό Ταμείο για την 

Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη. 

vi. Μπορούν να είναι επιλέξιμες βάσει του Ν. 3908/2011 σχετικά με την "ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων 

στην οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή". 

vii. Μπορεί να είναι επιλέξιμες για προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, για προγράμματα 

υποστήριξης της εργασίας του ΟΑΕΔ και για κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. 

viii. Μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προγραμματισμού με το δημόσιο τομέα, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και 

τις τοπικές αρχές πρώτου ή δευτέρου επιπέδου. 

Σύμφωνα με τον Νατιούλας (2012), το Κοινσεπ μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη χρηματοδότηση που παρέχεται από 

το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν 

όλες οι υφιστάμενες συνεταιριστικές οντότητες μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 

(Μπαλούρδος και Γοερμάς, 2012). 

Οι πολιτικές σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της κοινωνικής οικονομίας υλοποιούνται 

κυρίως μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Κοινωνικής Οικονομίας, η οποία υπάγεται στη 

δικαιοδοσία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και άλλων πόρων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και Ευημερία. 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούνται στο μητρώο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας προκειμένου 

να επωφεληθούν από ευνοϊκές νομοθετικές διατάξεις. Το Υπουργείο ελέγχει τα αντίστοιχα αρχεία και έγγραφα, εκτός 

εάν προστατεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο. Μέχρι το 2012 υπήρχαν περισσότερες από 90 κοινωνικές 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοινσεπ) στο μητρώο με περισσότερα από 900 μέλη, τα περισσότερα από τα οποία έχουν 

συλλογικό και παραγωγικό χαρακτήρα (Μπαλούρδος και Γοερμάς, 2012). 
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➢ Χαμηλή 4430/2016 Κοινωνική και Αλληλεγγυητική Οικονομία. 

Μετά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του Ν. 4019/2011, παρατηρήθηκαν αδυναμίες και ελλείψεις για την επίτευξη των 

στόχων του νόμου, δηλαδή της ώθησης και της υποστήριξης του συγκεκριμένου τομέα της οικονομίας. Τον Οκτώβριο του 

2016 εγκρίθηκε ο νέος ενισχυμένος νόμος 4430/2016 για την κοινωνική και αλληλεγγυητική οικονομία. Πιο 

συγκεκριμένα, οι απώτεροι  στόχοι αυτού του νόμου είναι: 

 

1. Η διάδοση της κοινωνικής οικονομίας σε όλους τους δυνητικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας 

2. Δημιουργία ενός ευέλικτο και ελκυστικού περιβάλλοντος για την παραγωγική αυτοδιαχείριση που θα συμβάλει στην 

κοινωνική πρόοδο και στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη 

3. Προώθηση του συλλογικού καλού και κοινωνικού οφέλους ως πυρήνα της κοινωνικής οικονομίας 

4. Η ουσιαστική ανάπτυξη των διαβουλεύσεων, της συμμετοχής και της συλλογικής απόφασης με τους κοινωνικούς 

εταίρους και τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας σε θέματα που ρυθμίζουν τον πολιτικό, νομικό και διοικητικό τομέα. 

 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ενισχυμένου Νόμου είναι: 

❖ ο πεδίο εφαρμογής των φορέων της κοινωνικής οικονομίας διευρύνεται, με τη δυνατότητα να προσφέρεται σε 

μη μέλη της Κοινσεπ στο θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. 

❖ Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την ένταξη στις διάφορες κατηγορίες οντοτήτων κοινωνικής οικονομίας 

διευκρινίζονται. 

❖ Απλοποιεί τη διαδικασία εγγραφής και τροποποίησης του Καταστατικού. 

❖ Παρέχεται επαρκής νομική βάση για τη θέσπιση οικονομικών και άλλων κινήτρων. Το Ταμείο Κοινωνικής 

Οικονομίας ιδρύθηκε με στόχο τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

❖ Διασαφηνίζονται οι όροι συμμετοχής, η εθελοντική εργασία και, γενικότερα, οι σχέσεις μεταξύ μελών και 

εργαζομένων με φορείς της κοινωνικής οικονομίας. 

❖ Οι ρήτρες δημιουργίας θέσεων εργασίας προβλέπονται από τους οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας, οι 

οποίοι έχουν σημαντική οικονομική δραστηριότητα. 

❖ Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων, μια ευέλικτη νομική μορφή, θα καθιερωθεί ως βασικός μοχλός για την 

κινητοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας στη χώρα μας. Αυτή η νομική 

μορφή επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις εταιρείες που έχουν πτωχεύσει ή έχουν εγκαταλειφθεί. 

❖ Προβλέπεται η δημιουργία και ενεργοποίηση ενός εργαλείου μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου των 

οργανισμών ώστε να μπορούν να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά τους, να παρακολουθούν, να ελέγχουν 

και να αξιοποιούν τις ορθές πρακτικές. 

❖ Είναι δυνατό να δημιουργηθούν ενώσεις φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

❖ Δημιουργείται Εθνική Επιτροπή και Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική Οικονομία. Αυτό ενισχύει τον 

στρατηγικό σχεδιασμό και τον κοινωνικό διάλογο για τα θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
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❖ Διασφάλιση της συνέχειας και της ομαλής μετάβασης των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων στο νέο 

πλαίσιο, χωρίς "περίπλοκες" διοικητικές διαδικασίες. 

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρύεται Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής 

Οικονομίας με κύριο καθήκον να σχεδιάζει και να εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική για την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα. 

Περιοδικό Δρόμου Σχεδία 

Το περιοδικό Shedia Street είναι μία από τις πρώτες επιτυχημένες πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Η 

δημοσίευση και η διανομή του περιοδικού διεξάγεται από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση με έδρα την Αθήνα, η οποία 

ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να βοηθήσει τους άστεγους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους να συμμετάσχουν στην 

ελληνική κοινωνία (Shedia, 2017a ). Οι θεμελιώδεις πρωτοβουλίες του οργανισμού είναι η έκδοση του περιοδικού μαζί 

με την επίβλεψη της ομάδας ποδοσφαίρου της ελληνικής εθνικής ομάδας αστέγων, που είναι υπεύθυνη για τη 

συμμετοχή της στο ετήσιο Παγκόσμιο Κύπελλο για τους άστεγους. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, η ΜΚΟ 

διοργανώνει διάφορες κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, όπως συναυλίες, εκθέσεις 

φωτογραφιών, συνέδρια, κινηματογραφικά φεστιβάλ, τουρνουά ποδοσφαίρου κλπ. (Shedia, 2017α). 

 

Το περιοδικό καθώς και η ομάδα των εθνικών αστέγων προσανατολίζονται προς την παροχή θεμελιώδους υποστήριξης 

στους άστεγους, τους «τραυματικούς» και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, που είναι άνεργοι για περισσότερο από 3 

χρόνια. Η ΜΚΟ προσπαθεί ουσιαστικά να βοηθήσει την ενσωμάτωση των ορυχείων στην κοινωνία. 

Όσον αφορά το ίδιο το περιοδικό, το Shedia είναι σήμερα το μοναδικό ελληνικό περιοδικό και είναι μέλος του Διεθνούς 

Δικτύου Οδικών Βιβλίων INSP, ενός δικτύου με περισσότερα από 122 περιοδικά, σε 41 χώρες, απασχολώντας περίπου 

14.000 άστεγους και ανέργων με 6.000.000 αναγνώστες (Shedia, 2017b). 

Η "Shedia", όπως όλα τα διεθνή περιοδικά, δεν πωλείται στα κοινά κέντρα διανομής τύπου, δηλαδή σε περίπτερα, 

αγορές, κλπ. Αντίθετα, πωλείται αποκλειστικά από πιστοποιημένους πωλητές, οι οποίοι είναι μέλη κοινωνικά 

αποκλεισμένων και ευάλωτων ομάδων: άστεγοι, γενικά από ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 

περιοδικό έχει τιμή 3 ευρώ, εκ των οποίων το 50% καταβάλλεται απευθείας στον πωλητή (Shedia, 2017b). Οι άνθρωποι 

πίσω από το περιοδικό ελπίζουν ότι αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει τους πωλητές να εξετάσουν τη ζωή με θετικό 

τρόπο για άλλη μια φορά, βοηθώντας τους να ξεφύγουν από τις κοινωνικές διακρίσεις, τον αποκλεισμό και να τους 

προσφέρουν μια αξιοπρεπή πηγή εισοδήματος. 

14.4 Σλοβενία 

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Σλοβενία προωθεί οποιοδήποτε από τα διεθνή πρότυπα όπως οι 

αρχές του Σαντιάγκο για τα κρατικά επενδυτικά ταμεία ή τα πρότυπα απόδοσης της Διεθνούς Χρηματοδοτικής Εταιρείας 

για την Περιβαλλοντική και Κοινωνική Βιωσιμότητα και δεν υπάρχουν ούτε ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων, Αρχές 

των Ηνωμένων Εθνών για υπογράφοντες υπεύθυνες επενδύσεις (UN PRI)137.  

Υπάρχει πολύ περιορισμένη δραστηριότητα στον τομέα των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων στη Σλοβενία. Αν 

υπάρξουν αλλαγές στην κατεύθυνση αυτή, οι ειδικοί λένε ότι οφείλεται στην πίεση των επενδυτών ή στη συμφωνία του 

ιδίου ινστιτούτου και όχι στον κανονισμό. Για παράδειγμα, η NLB Skladi (Funds) χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως η 

                                                                 
137 UN Principles for Responsible Investment: signatory directory: https://www.unpri.org/signatory-
directory/?co=&sta=&sti=&sts=&sa=join&si=join&ss=join&q=slovenia, last accessed: 31.5.2017 

https://www.unpri.org/signatory-directory/?co=&sta=&sti=&sts=&sa=join&si=join&ss=join&q=slovenia
https://www.unpri.org/signatory-directory/?co=&sta=&sti=&sts=&sa=join&si=join&ss=join&q=slovenia
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Robecosam138 και Sustainalytics 139 ως κλιμακωτά κατά τη λήψη αποφάσεων χαρτοφυλακίου επενδύσεων σύμφωνα με τα 

εσωτερικά τους σχέδια 140 

Ενώ η Υπηρεσία Αγοράς Αξιών 141 δεν αντιμετωπίζει υπεύθυνες επενδύσεις, η Σλοβενική Κυβερνητική Κυβέρνηση το 

αντιμετωπίζει στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εταιρείες με κεφάλαια του Δημοσίου. Ο κώδικας 

τροποποιήθηκε το 2014 με βάση τις αρχές του ΟΟΣΑ για εταιρική διακυβέρνηση και τις κατευθυντήριες γραμμές του 

ΟΟΣΑ / G20 για την εταιρική διακυβέρνηση των εταιρειών με κεφάλαια του Δημοσίου. Προωθεί την κοινωνική ευθύνη, 

τη διαφάνεια και τη γνωστοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων προόδου 

για μη οικονομικούς στόχους, με αναφορά του ευρωπαϊκού μοντέλου αριστείας EFQM ως εργαλείου αξιολόγησης των 

οφελών και των ευκαιριών στους τομείς της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της αειφόρου ανάπτυξης, των 

εταιρικών σχέσεων με τους πελάτες κ.λπ.142 Ο κώδικας προωθεί επίσης την υιοθέτηση του κώδικα δεοντολογίας και της 

εταιρικής ακεραιότητας, που θα πρέπει να περιλαμβάνει υπεύθυνη συμπεριφορά των εταιρειών προς την ευρύτερη 

κοινότητα (προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική ευθύνη). 

Κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Ωστόσο, η Σλοβενία προωθεί ενεργά την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς αποτελεί έναν από τους τομείς 

προτεραιότητας της σλοβενικής κυβέρνησης και περιλαμβάνεται στα στρατηγικά της σχέδια 143. Μεταξύ άλλων, η 

προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας περιλαμβάνεται στη σλοβενική στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής και 

έξυπνης εξειδίκευσης της Σλοβενίας 144. Η Latteris επικεντρώνεται στον εντοπισμό, την ενσωμάτωση και τη συμμετοχή 

στην παροχή πληροφοριών σε όλους τους υπάρχοντες φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής 

καινοτομίας στις περιφέρειες, στην προώθηση ήδη καθιερωμένων μοντέλων (κοινωνική συνοχή ή συνεταιρισμοί), στην 

προετοιμασία νομοθετικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τη μεταβίβαση της κυριότητας των εταιρειών στους 

εργαζομένους (συνεταιρισμοί εργαζομένων) και στην αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών υποστήριξης για την 

κοινωνική καινοτομία, με εξειδίκευση των ενδιαφερομένων. Προσπαθώντας να αναπτύξει έναν ισχυρότερο τομέα 

κοινωνικών επιχειρήσεων, η Σλοβενία παρακολουθεί μια ισχυρή αύξηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν υποστήριξη 

σε δυνητικούς και νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες. 

Από τον Μάιο του 2017, υπάρχουν 253 εταιρείες στον κατάλογο των κοινωνικών επιχειρήσεων που δημοσιεύονται από 

το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας.145 Ωστόσο, η Σλοβενία έχει μια πολύ διαφορετική κοινωνική 

οικονομία, η οποία αποδεικνύεται από πάνω από 33.000 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δεν 

περιλαμβάνονται στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 146,  αλλά έχουν μεγάλη επίδραση στη σλοβενική οικονομία. Η 

άρση των διοικητικών εμποδίων και τα οικονομικά κίνητρα και η χρηματοδότηση καλεί τον αριθμό των κοινωνικών 

επιχειρήσεων μεταξύ των ΟΚΠ να αυξάνεται. 

                                                                 
138Robeco SAM official web-site: http://www.robecosam.com/ 
139Sustainalytics official web-site: http://www.sustainalytics.com/about-us/ 
140 Information provided by a NLB Skladi employee in a shorty phone inquiry  
141 Securities Market Agency Official web-site: http://www.a-tvp.si/eng/ 
142 Slovenian Sovereign Holding: The Corporate Governance Code for Companies with Capital Assets of the State: 
http://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/kodeks-upravljanja-kapitalskih-nalozb-republike-slovenije, last accessed: 
31.5.2017 
143 Portal Novi podjetnik: News: https://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=news&id=2111 
144 Smart Specialization Strategy in Slovenia S4, available at: 
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_document_2015
_ENG.pdf, last accessed: 31.5.2017 
145http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/evidenca_so_p/ 
146 Portal Novi podjetnik: Social Entrepreneurship: https://novipodjetnik.si/socialno-podjetnistvo-cemu-kako-bi-se-ga-
lotili/ 

http://www.robecosam.com/
http://www.sustainalytics.com/about-us/
http://www.a-tvp.si/eng/
http://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/kodeks-upravljanja-kapitalskih-nalozb-republike-slovenije
https://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=news&id=2111
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_document_2015_ENG.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_document_2015_ENG.pdf
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/evidenca_so_p/
https://novipodjetnik.si/socialno-podjetnistvo-cemu-kako-bi-se-ga-lotili/
https://novipodjetnik.si/socialno-podjetnistvo-cemu-kako-bi-se-ga-lotili/
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Τέλος του 2014 Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας ανέλαβε την ευθύνη στον τομέα της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας από το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών προκειμένου 

να ενισχυθεί ο τομέας των κοινωνικών επιχειρήσεων και καινοτόμων μορφών της δραστηριότητας των εταιρικών 

αγορών. Ωστόσο, το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών εξακολουθεί να είναι 

υπεύθυνο για τον τομέα της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων.147 

Το 2011, η Σλοβενία ενέκρινε τον νόμο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 148.  Ο νόμος ορίζει μια κοινωνική 

επιχείρηση, τις συνθήκες λειτουργίας και την κατεύθυνση της ανάπτυξης. 

Ο νόμος ορίζει ότι η προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας παρέχεται μέσω της εφαρμογής 

διαφόρων μέτρων 149: 

❖  Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

"Μέτρα για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας περιλαμβάνουν: οικονομικά και άλλα μέτρα για την 

προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για την ανάπτυξη του συστήματος πληροφόρησης και εκπαίδευσης, για 

τη χρηματοδότηση της δημιουργίας ενός ταμείου για την προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για τη 

δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναδιάρθρωση μιας κοινωνικής 

επιχείρησης, η οποία επί του παρόντος δεν πληροί τα κριτήρια του νόμου), για την ένταξη των δήμων στην εφαρμογή 

των πολιτικών σε μέτρα, την αναζήτηση νέων επιχειρήσεων ευκαιρίες για κοινωνικές επιχειρήσεις 

(συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής έρευνας αγοράς για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στον εντοπισμό 

ευκαιριών παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε κοινωνικές επιχειρήσεις). " 

Για παράδειγμα, η δωρεάν ακαδημία κατάρτισης για την περιφερειακή (κοινωνική) επιχειρηματικότητα που διοργανώνει 

η SPIRIT Slovenia - Δημόσιος Οργανισμός για την Επιχειρηματικότητα, τη Διεθνοποίηση, τις Ξένες Επενδύσεις και την 

Τεχνολογία 150 για την οικοδόμηση ικανοτήτων (δυνητικών) κοινωνικών επιχειρηματιών στους τομείς της δημιουργίας 

επιχειρηματικών ιδεών, της τοποθέτησης στην αγορά, της ανάπτυξης υπηρεσιών και προϊόντων, της επιτυχούς 

υλοποίησης της λειτουργίας και της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

❖ Διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

"Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν οικονομικά και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση χωρικών, τεχνικών και άλλων συνθηκών 

για τη δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων 

για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, της συγχρηματοδότησης εκκίνησης και της συγχρηματοδότησης για τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, νέες επιχειρήσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλα μέτρα για την υλοποίηση υπηρεσιών υποστήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις των 

οποίων η ομάδα στόχος είναι οι άνθρωποι που ξεκινούν αυτές τις επιχειρήσεις ». 

❖ Προώθηση της απασχόλησης. 

                                                                 
147 Portal Novi podjetnik: News: https://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=news&id=2111 
148 PISRS: Social Entrepreneurship Act: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6175, last accessed: 
31.5.2017 
149 Portal Social Innovators: How to finance social enterprise’s activities http://www.socialni-inovatorji.si/knjiga/socialno-
podjetnistvo/54-kako-financirati-dejavnost-socialnega-podjetja 
150 SPIRIT Slovenia: regional educational academies on social entrepreneurship: http://www.spiritslovenia.si/novice/2013-
10-28-Regijske-socialno-podjetniske-izobrazevalne-akademije, last accessed: 31.5.2017 

https://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=news&id=2111
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6175
http://www.socialni-inovatorji.si/knjiga/socialno-podjetnistvo/54-kako-financirati-dejavnost-socialnega-podjetja
http://www.socialni-inovatorji.si/knjiga/socialno-podjetnistvo/54-kako-financirati-dejavnost-socialnega-podjetja
http://www.spiritslovenia.si/novice/2013-10-28-Regijske-socialno-podjetniske-izobrazevalne-akademije
http://www.spiritslovenia.si/novice/2013-10-28-Regijske-socialno-podjetniske-izobrazevalne-akademije
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 "Μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή ενεργητικών 

μέτρων πολιτικής για την απασχόληση που απευθύνονται σε κοινωνικές επιχειρήσεις ή άτομα που ιδρύουν μια 

κοινωνική επιχείρηση που απασχολείται ή θα απασχολείται σε μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας, 

"Οι πολιτικές για την ενεργό απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων προωθούνται και υποστηρίζονται 

ενεργά από το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών. 

❖ Μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Measures to facilitate access to finance investments in social enterprises for the establishment and operation of social 

enterprises include the provision of favourable loans (Τα μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων 

περιλαμβάνουν την παροχή ευνοϊκών δανείων151,152),  εγγυήσεις και επιδοτήσεις από τους πόρους του προϋπολογισμού 

μέσω του Ταμείου για την προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των ευρωπαϊκών πόρων για 

τις κοινωνικές επιχειρήσεις (π.χ. δημόσιες προσφορές για την προώθηση έργων κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε 

διάφορες περιφέρειες, δημόσιες προσφορές για χρηματοδότηση κοινωνικής επιχειρηματικότητας). 

Στον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων, η Σλοβενία επιτρέπει επίσης στους δημόσιους αγοραστές να κρατήσουν μια 

πρόσκληση για δημόσιες συμβάσεις μόνο για κοινωνικές επιχειρήσεις. Αυτή η κοινωνική επιχείρηση δεν χρειάζεται να 

ανταγωνίζεται άμεσα με άλλες επιχειρήσεις.153 

Η κυβέρνηση παρέχει υποστήριξη στον τομέα, ωστόσο οι πρωτοβουλίες και οι μηχανισμοί οικονομικής στήριξης δείχνουν 

την έλλειψη κατανόησης του ρόλου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι μηχανισμοί και η στήριξη δεν είναι πάντοτε 

καλά κατανεμημένες, καθώς επικεντρώνονται κυρίως στην απασχόληση ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας ή 

καθορίζονται σωστά.154 

Ο συνηθέστερος και ο πλέον ανεπτυγμένος μηχανισμός υποστήριξης για τις σλοβενικές κοινωνικές επιχειρήσεις είναι οι 

υπηρεσίες παροχής συμβουλών - υπάρχουν πολλές συμβουλευτικές εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες 

στον τομέα της υποστήριξης των δυνητικών κοινωνικών επιχειρηματιών και της επιχειρηματικής συμβουλευτικής και 

εκπαίδευσης για νέους επιχειρηματίες155. Ωστόσο, οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι πάντοτε διαθέσιμες σε όλους, καθώς δεν 

είναι δωρεάν. 

Foto: M ostphotos  

Η σημερινή κυβέρνηση ξεκίνησε το λεγόμενο (στρατηγικό) Έργο 9: Προώθηση της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων, 

συνεταιρισμών και οικονομικής δημοκρατίας με σκοπό 156: 

                                                                 
151 Public Fund of Republic of Slovenia for Entrepreneurship or shortly The Slovene Enterprise Fund (the Fund or SEF): 
http://www.podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/mikrokrediti/neposredni-krediti-za-podjetja-s-
statusom-socialnega-podjetja-p7-sop 
152 Slovene Enterprise Fund: 12 mioeuos in microloans for social enterprises in 2016 
http://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/303-12-milijonov-evrov-mikrokreditov-za-
socialna-podjetja, last accessed: 31.5.2017 
153 See Sustainable Public Procurement Chapter 
154Gea College: State of the Art report: CSR in Slovenia: http://gea-college.si/wp-
content/uploads/2016/06/StateOfTheArtReportSI.pdf, last accessed: 31.5.2017 
155Gea College: State of the Art report: CSR in Slovenia: http://gea-college.si/wp-
content/uploads/2016/06/StateOfTheArtReportSI.pdf, last accessed: 31.5.2017 
156 The Government of the Republic of Slovenia: Project P9 – promotion of social entrepreneurship development… 
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/projektna_pisarna/p9_spodbujanje_razvoja_socialnega_podjetnistva_zadruznistva
_in_ekonomske_demokracije/, last accessed: 31.5.2017 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/mikrokrediti/neposredni-krediti-za-podjetja-s-statusom-socialnega-podjetja-p7-sop
http://www.podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/mikrokrediti/neposredni-krediti-za-podjetja-s-statusom-socialnega-podjetja-p7-sop
http://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/303-12-milijonov-evrov-mikrokreditov-za-socialna-podjetja
http://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/303-12-milijonov-evrov-mikrokreditov-za-socialna-podjetja
http://gea-college.si/wp-content/uploads/2016/06/StateOfTheArtReportSI.pdf
http://gea-college.si/wp-content/uploads/2016/06/StateOfTheArtReportSI.pdf
http://gea-college.si/wp-content/uploads/2016/06/StateOfTheArtReportSI.pdf
http://gea-college.si/wp-content/uploads/2016/06/StateOfTheArtReportSI.pdf
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/projektna_pisarna/p9_spodbujanje_razvoja_socialnega_podjetnistva_zadruznistva_in_ekonomske_demokracije/
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/projektna_pisarna/p9_spodbujanje_razvoja_socialnega_podjetnistva_zadruznistva_in_ekonomske_demokracije/
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▪ Ενημέρωση της νομοθεσίας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας (για την εξάλειψη του διοικητικού φόρτου 

που εμποδίζει τους επιχειρηματίες να καταχωρούν κοινωνικές επιχειρήσεις). 

▪ Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος οργανωτικών δομών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

▪ Προετοιμασία και έγκριση της στρατηγικής ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και δημιουργία συστήματος 

παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης των κοινωνικών επιπτώσεων. 

▪ Προετοιμασία και έγκριση του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των διαδικασιών 

αποϊδρυματοποίησης (επί του παρόντος μεγάλο μέρος των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας 

υλοποιείται από το δημόσιο τομέα, το οποίο αντιπροσωπεύει μεγάλη επιβάρυνση για τον κρατικό 

προϋπολογισμό). 

▪  Προετοιμασία και εφαρμογή διαδικασιών για την παροχή οικονομικής στήριξης για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των συνεταιρισμών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης και όχι μόνο, 

παρέχοντας οικονομικά μέτρα για την ένταξη των μειονεκτούντων με λιγότερες δυνατότητες απασχόλησης στην 

αγορά εργασίας όπως στις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές. 

Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου P9 στη Σλοβενία διαρκεί περισσότερο από τον προγραμματισμό λόγω 

ζητημάτων διυπουργικού συντονισμού 157, ωστόσο η κυβέρνηση λαμβάνει ενεργά μέτρα προώθησης της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της SSE. Κατά την περιφερειακή διάσκεψη για την ανάπτυξη της κοινωνικής 

οικονομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα τον Απρίλιο του 2017, ενέκριναν τη 

δήλωση της Λιουμπλιάνα. Η διακήρυξη της Λιουμπλιάνα στοχεύει "στην ισχυρότερη και διαρθρωμένη συνεργασία 

μεταξύ της ΕΕ και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η δήλωση συνιστά αυξημένη προβολή και αναγνώριση των 

επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής οικονομίας. Υποστηρίζει επίσης τη μείωση των διαφορετικών 

συνθηκών πρόσβασης στους πόρους που παρέχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και υποστηρίζει τη 

δημιουργία δικτύου οργανισμών κοινωνικής οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο. Η δήλωση της Λιουμπλιάνα αναφέρει 

επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης πρέπει να αναλάβουν τις κατάλληλες δράσεις για τη 

δημιουργία ενός οικοσυστήματος για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στη διαδικασία αντιμετώπισης των 

αναδυόμενων προκλήσεων που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.”158 

Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή αυτού του στρατηγικού έργου προτεραιότητας του κράτους και τα κατακερματισμένα 

μέτρα που εισήχθησαν για τις κοινωνικές επιχειρήσεις γίνονται αντιληπτά από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη 

συνέντευξη με τον διευθυντή μιας από τις κοινωνικές επιχειρήσεις159 κράτος είναι πρόθυμο να προωθήσει τη δημιουργία 

μιας κοινωνικής επιχείρησης. Ο αριθμός των κοινωνικών επιχειρήσεων αυξήθηκε εκθετικά τα τελευταία δύο χρόνια. 

Είναι εύκολο να αποκτήσετε το καθεστώς μιας κοινωνικής επιχείρησης και οι νεοσύστατες κοινωνικές επιχειρήσεις 

μπορούν να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση κλήσεων μέσω του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας 

(σε μία από τις τελευταίες προσκλήσεις, το 50% των κοινωνικών επιχειρήσεων που λαμβάνουν τα κεφάλαια ιδρύθηκαν 

μόλις ένα μήνα νωρίτερα ). Ωστόσο, το κράτος πρέπει να κάνει περισσότερα στον τομέα της ευαισθητοποίησης σχετικά 

με το τι είναι στην πραγματικότητα μια κοινωνική επιχείρηση, να επιθεωρήσει τη συμμόρφωση της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων με αυτό το καθεστώς και να προωθήσει τις (μεγαλύτερες) λειτουργικές κοινωνικές επιχειρήσεις. Σήμερα, η 

προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων πραγματοποιείται περισσότερο από άλλες εταιρείες, χρησιμοποιώντας τις 

υπηρεσίες / προϊόντα τους, και λιγότερο από το κράτος, το οποίο είναι πιο απρόθυμο να αγοράσει τις υπηρεσίες / 

προϊόντα από τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Το κράτος θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στη μετατόπιση της 

νοοτροπίας της κοινωνίας. Όπως και στην περίπτωση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων, θα συμβάλει στην προώθηση 

                                                                 
157 The Government of the Republic of Slovenia: Progress Report in Strategic projects: 
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2015/PP/porocilo_VPP_maj17.pdf, last accessed: 31.5.2017 
158 The Government of the Republic of Slovenia: News: Ljubljana Declaration  
http://www.vlada.si/en/media_room/newsletter/slovenia_weekly/news/article/ljubljana_declaration_scaling_up_social_
economy_enterprises_in_sse_59693/, last accessed: 31.5.2017 
159Phone interview with Ana Pleško, Simbioza Genesis social enterprise (see best practices for more). 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2015/PP/porocilo_VPP_maj17.pdf
http://www.vlada.si/en/media_room/newsletter/slovenia_weekly/news/article/ljubljana_declaration_scaling_up_social_economy_enterprises_in_sse_59693/
http://www.vlada.si/en/media_room/newsletter/slovenia_weekly/news/article/ljubljana_declaration_scaling_up_social_economy_enterprises_in_sse_59693/
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των κοινωνικών επιχειρήσεων, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές δημόσιες συμβάσεις. Για παράδειγμα, 

οι δημόσιες προμήθειες που αποσκοπούν στην αποδοχή των προσφορών από κοινωνικές επιχειρήσεις και, εάν δεν 

υπάρχει κατάλληλος πάροχος, να ανοίξουν την κλήση σε άλλους παρόχους στον τομέα. Επί του παρόντος, οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις συχνά βρίσκονταν επίσης σε κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού με κρατικά ιδρύματα / δημόσιους 

οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Ως κοινωνική επιχείρηση, δεν μπορούν να λάβουν την υποστήριξη 

από τις τοπικές αρχές που απαιτούνται μερικές φορές σε μια κλήση, όπως αυτή δίνεται στους δημόσιους οργανισμούς. 

Επιπλέον, η έλλειψη των απαραίτητων πράξεων και κανονισμών που καλύπτουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις ή την 

επιβολή τους προκαλεί σύγχυση και επιχειρησιακά ζητήματα στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Μια συγκεκριμένη περίπτωση 

που αναφέρθηκε ήταν μια ασυνέπεια των λογιστικών προτύπων. 

14.5 Νορβηγία 

Οι φορείς της κεφαλαιαγοράς ενδιαφέρονται περισσότερο για την ΕΚΕ, διότι οι επαγγελματίες επενδυτές έχουν αρχίσει 

να αναγνωρίζουν τη σημασία των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων για τη μακροπρόθεσμη αξία των 

επενδύσεών τους. Επίσης, οι επενδυτές είναι περισσότερο υπεύθυνοι για τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση των 

επενδύσεών τους και οφείλουν να συμπεριλάβουν δεοντολογικές εκτιμήσεις κατά τη λήψη αποφάσεων. Στη Λευκή Βίβλο 

του 2009, η νορβηγική κυβέρνηση καλεί τους ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να δώσουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην κοινωνική ευθύνη στις δραστηριότητές τους και ενθαρρύνει όλα τα τμήματα των οικονομικών να 

αυξήσουν τη διαφάνεια στις επενδύσεις τους (Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, 2009). Η τυποποιημένη και 

ρυθμιζόμενη χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση θα πρέπει να αναγνωριστεί ως το βασικό 

δομικό στοιχείο της βιώσιμης επενδυτικής πολιτικής που είναι. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Επιχειρηματικά και 

Ανθρώπινα Δικαιώματα του 2015 αφορά επίσης την εμπορική και επενδυτική πολιτική που σχετίζεται με τις 

κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ και «επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, 

εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες "(Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, 2015, σελ. 27). 14 

Το κυβερνητικό συνταξιοδοτικό ταμείο της Νορβηγίας, το οποίο επίσης γνωρίζει ως κρατικό ταμείο του πλούτου, 

παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα περίπτωση στην ευθύνη του κράτους να υποστηρίξει κοινωνικά βιώσιμες επενδύσεις. Το 

Ταμείο ιδρύθηκε το 1990 για να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των εσόδων της Νορβηγίας από τον 

πετρελαϊκό τομέα. Επειδή το ταμείο ανήκει στον νορβηγικό λαό και τις μελλοντικές γενιές Νορβηγών πολιτών, είναι 

σημαντικό να διαχειρίζεται υπεύθυνα, να ανταποκρίνεται στις μακροπρόθεσμες ανάγκες και τις δεοντολογικές ευθύνες. 

Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Οικονομικών περιέγραψε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του 

συνταξιοδοτικού ταμείου. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βιώσιμες επενδύσεις στη Νορβηγία, βλ. Pedersen, S.M. και Slette, S.B. 

(2016). 

14.6 Τσέχικη Δημοκρατία 

Η κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση είναι η μέθοδος που αντιστοιχεί στις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης για επένδυση 

καθώς και η παρακολούθηση των επενδύσεων αυτών. Τα κεφάλαια επικεντρώθηκαν στη χρήση της αειφόρου 

ανάπτυξης, εκτός από τα οικονομικά κριτήρια για την επιλογή των τίτλων στο χαρτοφυλάκιο, ένα πρόσθετο σύνολο 

κλιμάκων, τα αποκαλούμενα φίλτρα που ελέγχουν την πρόσβαση των εκδοτών (ιδιαίτερα των εταιρειών) στις κοινωνικές 

πτυχές των επιχειρήσεων. 

Το φάσμα των προϊόντων που προσανατολίζονται στην κοινωνικά υπεύθυνη χρηματοδότηση προσφέρεται στην CR από 

πολλούς διαχειριστές ευρωπαϊκών ταμείων (π.χ. BNP Paribas, βελγικό KBC ή Société Générale), αλλά και άλλες εταιρείες, 

π.χ. Erste Sparinvest. 
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Για τους ανθρώπους που δεν αποδέχονται τους πιστωτικούς κινδύνους των εταιρειών, υπάρχει ένα ταμείο 

επικεντρωμένο στους κυβερνητικούς και πολυεθνικούς εκδότες. Το σημείο αναφοράς στην περίπτωση αυτή είναι π.χ. η 

καταπολέμηση της διαφθοράς, η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή η εφαρμογή 

κριτηρίων για την κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοση / αποτελεσματικότητα (εκπαίδευση, καταπολέμηση της 

φτώχειας, δαπάνες για το σύστημα υγείας ή ανανεώσιμες πηγές). Η CR είναι, με τη μεθοδολογία μας, ενταγμένη στο 

μεσαίο τρίτο, δηλαδή ουδέτερη τρίτη και το ταμείο δέχεται την CR ως εκδότης ομολόγων. 

Στον τομέα των πράσινων κεφαλαίων, υπάρχει μεγάλη επιλογή μετοχικών κεφαλαίων που επικεντρώνεται στις εταιρείες 

από πράσινα υποκαταστήματα. Εκτός από τα ρυθμιζόμενα ταμεία που επενδύουν στα δημόσια εμπορεύσιμα αμοιβαία 

κεφάλαια με το σημαντικό μερίδιο των "πράσινων" εσόδων, οι εξειδικευμένοι επενδυτές μπορούν να βρουν 

εξειδικευμένα ταμεία επικεντρωμένα σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (η αγγλική έννοια σημαίνει μεσοπρόθεσμη 

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την απόκτηση του μεριδίου βασικό κεφάλαιο επιχειρήσεων, οι μετοχές των οποίων 

δεν είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο και έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας μελλοντικής αξίας), δηλ. τα 

δημόσια μη εμπορεύσιμα κεφάλαια ή τα «πράσινα» αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου με ιδιαίτερη έμφαση (πρόκειται για 

ειδικά κεφάλαια , τα κεφάλαια που δεν υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις · πρόκειται για επενδύσεις υψηλού 

κινδύνου που μπορούν να αποφέρουν υψηλά έσοδα αλλά και για υψηλό κίνδυνο · προσπαθούν να επιτύχουν απόλυτα 

έσοδα ανεξάρτητα από τη γενική οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών). 

Τα στοιχεία για τον συνολικό όγκο των επενδύσεων, τα οποία ενδέχεται να συμπεριληφθούν μεταξύ των κοινωνικά 

υπεύθυνων στην CR, δεν είναι διαθέσιμα.
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15  Οικονομικές Υποχρεώσεις και Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

15.1 Ισπανία 

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς του 2003 (UNCAC)160, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να 

εγγυηθούν την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων οργανισμών που ειδικεύονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, έχει 

οδηγήσει στη δημιουργία διαφόρων οργάνων καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Ειδικός 

Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος ή ο Διαμεσολαβητής στην Ισπανία. 

 Επιπλέον, η Ισπανία διαθέτει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση της διαφάνειας και την πρόληψη της 

διαφθοράς: 

❖ Νόμος διαφάνειας, πρόσβαση σε πληροφορίες του κοινού και καλή διακυβέρνηση 161 που εφαρμόζει την 

υποδειγματική δημόσια συμπεριφορά, συνδέοντας την αξία της διαφάνειας με ένα ηθικό και νομικό πλαίσιο χρηστής 

διακυβέρνησης, με κανόνες νομικής κατάστασης, νομικής συστηματικής και σαφείς παραμέτρους ζήτησης και 

ευθύνης. 

Αναδυόμενες από αυτόν τον νόμο: 

▪ Η Πύλη Διαφάνειας στην Ισπανία, http://transparencia.gob.es, στην οποία οι Ισπανοί πολίτες μπορούν να 

συμβουλεύονται όλες τις δημόσιες πληροφορίες από τη Γενική Διοίκηση του Κράτους, οι οποίες 

απαιτούνται από το νόμο. Αυτή η πύλη περιλαμβάνει τη σχετική νομοθεσία και το σχέδιο νομοθεσίας, 

συμβάσεις, επιχορηγήσεις, ετήσιους λογαριασμούς, πληροφορίες για τον προϋπολογισμό, λογιστικούς 

ελέγχους και επιθεωρήσεις. Αυτές οι βασικές πληροφορίες συνοδεύονται από ένα άλλο ιδιαίτερα σχετικό, 

που περιλαμβάνει το αναλυτικό πρόγραμμα ανώτερων στελεχών καθώς και το ποσό της αμοιβής τους. Η 

διαδικτυακή πύλη διαχειρίζεται η Υπηρεσία Διαφάνειας και Πρόσβασης στις Πληροφορίες. 

▪ Συμβούλιο Διαφάνειας και Ορθής Διακυβέρνησης, το οποίο Καθεστώς 162 εγκρίθηκε το 2014. Είναι ένα 

ανεξάρτητο δημόσιο όργανο με νομική προσωπικότητα και πλήρη ικανότητα δράσης . 

 

❖ ο Σχέδιο Δημοκρατικής Αναγέννησης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς 163, που εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο Υπουργών το 2013, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη 

βελτίωση των μηχανισμών αντίδρασης και ανίχνευσης εκείνων που διαθέτει το ισπανικό κράτος. 

Το σχέδιο αποτελείται από σαράντα μέτρα που επηρεάζουν μια ντουζίνα νόμους, που διανέμονται σε τρία 

ρυθμιστικά πακέτα: 

α. Έλεγχος της δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων. 

 

β. Κανονισμός άσκησης του αξιώματος της γενικής διοίκησης του κράτους, που είναι ο νόμος 3/2015 της 

30ής Μαρτίου, που ρυθμίζει την άσκηση του υψηλού αξιώματος της γενικής διοίκησης του κράτους164,  η 

οποία στοχεύει στην εισαγωγή νέων μηχανισμών που εγγυώνται ότι οι ενέργειες των μελών της κυβέρνησης 

και των υπαλλήλων τους συμμορφώνονται με τις αυστηρότερες αρχές πρόληψης και διαχείρισης 

συγκρούσεων συμφερόντων. 

 

                                                                 
160

http://bit.ly/2qo2WM7 

 
161Law 19/2013, December 9, on transparency, access to public information and governance http://bit.ly/2pB4aAO 
 
162Statute of the Council of Transparency and Good Governance http://bit.ly/2pSVGrO 
 
163Plan of Democratic Regeneration and Fighting against Corruption. http://bit.ly/2pSTIrh 
 
164http://bit.ly/2p1bWlD 
 

http://bit.ly/2qo2WM7
http://bit.ly/2pB4aAO
http://bit.ly/2pSVGrO
http://bit.ly/2p1bWlD
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γ. Ποινική αντίδραση κατά της διαφθοράς. 

 

❖ Πρόταση περί συνολικού νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς 165, που βρίσκεται σήμερα σε κοινοβουλευτική 

διαδικασία που περιλαμβάνει ζητήματα όπως η απαγόρευση των χάριτος σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για 

δωροδοκία, τα μέτρα για την προστασία των καταγγελιών διαφθοράς, η κατάταξη του παράνομου εμπλουτισμού ως 

έγκλημα, η κατάργηση των μέγιστων όρων στην ποινική διαδικασία. 

Στις 12 Μαΐου 2016, η Σύνοδος Κορυφής κατά της Διαφθοράς που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στην οποία 

συμμετείχαν περίπου πενήντα χώρες, η ισπανική κυβέρνηση ανέλαβε 26 δεσμεύσεις κατά της διαφθοράς, μεταξύ 

των οποίων μπορούμε να αναφέρουμε: 

▪ Η Ισπανία θα θεσπίσει μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο όλων των 

εταιρειών που συμμετέχουν στην αγορά ακινήτων και στις δημόσιες συμβάσεις. 

▪ Spain is committed to deploy public-private information-sharing mechanisms to improve the capacity of 

preventing and detecting the money laundering linked to corruption. 

▪ Η Ισπανία θα συνεργαστεί με άλλες χώρες, την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς οργανισμούς για να 

υποστηρίξει την ταχεία εφαρμογή των προαιρετικών διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 

της Διαφθοράς. 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η διαφάνεια και η πρόληψη της δωροδοκίας είναι δύο πτυχές που όλες οι ισπανικές 

οργανώσεις καταβάλλουν τις προσπάθειές τους, καρπός μιας κοινωνίας που απαιτεί όλο και περισσότερες 

πληροφορίες, με απτά αποτελέσματα και έχοντας επίγνωση ότι η διαφθορά πρέπει να καταπολεμηθεί σε όλες τις 

μορφές της. 

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που προβάλλονται στη χώρα μας όσον αφορά την οικονομική διαφάνεια, βρίσκουμε τον 

Ενιαίο Κώδικα Ορθής Κυβέρνησης της Εθνικής Επιτροπής Αγοράς Κεφαλαιαγοράς (CNMV)166, που αντικαθιστά τον 

παλαιότερο κώδικα Conthe του 2006. 

 Οι 64 συστάσεις που περιέχονται στον κώδικα, οι οποίες ισχύουν για τις εταιρείες που απαριθμούνται στην 

Ισπανία, ομαδοποιούνται σε τρία μεγάλα τμήματα: γενικές πτυχές, ετήσια γενική συνέλευση και διοικητικό 

συμβούλιο. Τα κυριότερα νέα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται σε σχέση με τον προηγούμενο κώδικα 

περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση νέων μέτρων διαφάνειας στις συνεδριάσεις των μετόχων και τη σύνθεση, την 

εκτέλεση και την αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και την αμοιβή των μελών του. Είναι επίσης η 

πρώτη φορά που συμπεριλαμβάνονται οι πτυχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Βασικά, συνιστάται: 

▪  Η συμπερίληψη της πολιτικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, μαζί με τους κανόνες της εταιρικής 

διακυβέρνησης και των εσωτερικών κωδίκων δεοντολογίας, που υπόκεινται σε παρακολούθηση από 

οποιαδήποτε επιτροπή, περιλαμβανομένων λεπτομερειών των καθηκόντων που πρέπει να αναλάβει η 

Επιτροπή σε αυτούς τους τομείς (R53). 

▪ Πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με ελάχιστο περιεχόμενο (R54). 

▪ Να αναφέρουν σε ξεχωριστό έγγραφο ή στην έκθεση διαχείρισης θέματα που σχετίζονται με την ΕΚΕ, 

χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες (R55). 

Μετά την εφαρμογή του Ενιαίου Κώδικα Ορθής Διακυβέρνησης, ο "Τεχνικός οδηγός ορθών πρακτικών για την 

εφαρμογή της αρχής της συμμόρφωσης ή της εξήγησης"'167 είχε εκδοθεί. Αυτός ο οδηγός παρέχει ένα σύνολο 

κριτηρίων για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην εταιρική διακυβέρνηση σε 

εισηγμένες εταιρείες. 

                                                                 
165http://bit.ly/2qosZ5V 

 
166http://bit.ly/2qzNqJA 
 
167http://bit.ly/2pSik3s 

 

http://bit.ly/2qosZ5V
http://bit.ly/2qzNqJA
http://bit.ly/2pSik3s
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Μέτρα διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στην Extremadura. 

Η Extremadura διαθέτει ένα πλαίσιο πολιτικής που επιτρέπει τη ρύθμιση της προώθησης της διαφάνειας και της 

θέσπισης μέτρων κατά της διαφθοράς. 

➢  Ο νόμος 4/2013 της 21ης Μαΐου σχετικά με την ανοικτή κυβέρνηση της Extremadura έχει ως στόχο να 

ανοίξει τη διοίκηση και περιέχει δύο κεφάλαια ιδιαίτερης σημασίας στον τομέα αυτό: τη διαφάνεια και την 

ενημέρωση του κοινού. 

➢ Η στρατηγική για την κοινωνική ευθύνη της Extremadura έχει συγκεκριμένη δράση με στόχο την προώθηση 

της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: 

▪ Να επεκταθεί η δημοσίευση αναφορών σχετικά με τη βιωσιμότητα ή την κοινωνική ευθύνη σε όλα τα 

ιδρύματα και οργανισμούς που εξαρτώνται από την κυβέρνηση της Extremadura. 

▪ Μεταφόρτωση στη διαδικτυακή πύλη διαφάνειας της κυβέρνησης της Extremadura των αναφορών της 

βιωσιμότητας ή της κοινωνικής ευθύνης για την ανάπτυξη της κυβέρνησης της Extremadura καθώς και των 

ιδρυμάτων και των εξαρτημένων οργανισμών τους. 

▪  Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών μέσω μηχανισμών διαβούλευσης για την ανάπτυξη σχεδίων, 

στρατηγικών και προγραμμάτων που αναπτύσσονται από την κυβέρνηση της Extremadura. 

▪  Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών σε πίνακες δημόσιων συμβάσεων. 

▪ Προώθηση της συμμετοχής στις διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, των δημόσιων διοικήσεων που 

επηρεάζονται από αυτές και όσων ενδιαφέρονται. 

▪ Καθιέρωση πολιτικής ΕΚΕ στη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων 2014-2020. 

➢ Ομοίως σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση της Extremadura έχει μια πύλη διαφάνειας 

➢ Πύλη Διαφάνειας του Πανεπιστημίου της Extremadura http://www.unex.es/transparencia 

15.2 Κύπρος 

Μετά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις 

οικονομικές υποχρεώσεις, αλλά και η αμεροληψία όσον αφορά τις αμοιβές, ιδίως μεταξύ των υψηλότερων και των 

χαμηλότερων αποδοχών. Σε μικρότερο βαθμό, αυτό ισχύει και για τη διαφθορά σε εθνικό επίπεδο, αλλά στον 

πολιτικό και οικονομικό τομέα. Παρά ταύτα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης επισημαίνει μόνο λίγα μέτρα σε σχέση με την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας. Αυτός είναι ένας τομέας για την ανάπτυξη στο μέλλον, αν και οι νομοθετικές 

απαιτήσεις αυξάνονται. 

 

Στην Κύπρο υπάρχει γενική αντίληψη ότι υπάρχει μικρή διαφθορά. Οι διεθνείς έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η 

διαφθορά δεν θεωρείται ευρέως διαδεδομένη στην Κύπρο. Μπορούμε να πούμε ότι η Κύπρος είναι καλά 

εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση των απειλών της διαφθοράς, υπάρχει όμως περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση 

στην κατεύθυνση της χάραξης στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και στην εφαρμογή ενιαίων και 

λεπτομερών διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας θα συνδυάσει σαφώς το σκεπτικό 

των ισχυουσών διατάξεων της ΕΕ, όπως προκύπτει από τη Σύμβαση του Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά και την 

ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία. 

 

Η Κύπρος εξακολουθεί να στερείται ολοκληρωμένης νομοθεσίας κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Ωστόσο, ο 

Ποινικός Κώδικας (Κεφ.154) ορίζει μια σειρά αδικημάτων επίσημης διαφθοράς, όπως εκβίαση από δημόσιους 

υπαλλήλους, κατάχρηση εξουσίας ή παραμέληση επίσημης υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, ο νόμος περί της πρόληψης της 

δωροδοκίας. 161 προβλέπει την επιβολή κυρώσεων τόσο κατά της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής διαφθοράς. Ο 

νόμος περί δημόσιας υπηρεσίας περιέχει ειδικές διατάξεις κατά της διαφθοράς και ένας αντίστοιχος κώδικας 

συμπεριφοράς επιτρέπει την υποχρεωτική συνταξιοδότηση ή την απόλυση μετά από πειθαρχική ποινή. 
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Επιπλέον, η Κύπρος προχώρησε στην επικύρωση της Σύμβασης Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά (ETS 173) με τη 

θέσπιση του Νόμου 23 (ΙΙΙ) / 2000, σύμφωνα με τον οποίο οι πράξεις και συμπεριφορές που αναφέρονται στη 

Σύμβαση συνιστούν ποινικά αδικήματα στην Κύπρο τα οποία τιμωρούνται με φυλάκιση ή / και χρηματική ποινή, με 

την επιφύλαξη ότι το δικαστήριο της δίκης θα επιβάλει οποιαδήποτε άλλη ποινή ή θα εκδώσει οποιαδήποτε εντολή 

μπορεί να επιβάλει ή να εκδώσει κατά την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων. 

 

Επιπρόσθετα, για να επικυρώσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά (ETS 

191), η Κύπρος ενέκρινε το Νόμο 22 (III) / 2006, το οποίο, αναφορικά με το Νόμο 23 (ΙΙΙ) / 2000 που ενσωματώνει 

επίσης τα αδικήματα του Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης Ποινικού Δικαίου στην ποινική νομοθεσία της 

Κύπρου. 

 

Τα κράτη μέλη έχουν ορίσει συγκεκριμένες δομές ή θεσμούς στα εθνικά σχέδια δράσης τους προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι εταίροι θα πρέπει να αναφέρουν εάν υπάρχουν δομές, 

θεσμοί, νομοθεσία για το θέμα αυτό. 

 

15.3 Ελλάδα 

Ένα από τα βασικά χρόνια ζητήματα που συνέβαλε σημαντικά στην ένταξη της Ελλάδας στην τρέχουσα κοινωνική και 

οικονομική κρίση δεν είναι παρά η διαφθορά. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που υλοποίησε το ελληνικό κράτος 

για τις συμφωνίες διάσωσης μετά το 2010 και το 2012 με το ΔΝΤ και την ΕΕ, η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε να 

λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία αυτή 

περιελάμβανε τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, μια διαδικασία η 

οποία στην Ελλάδα ήταν γνωστή για τη διαφθορά της. Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση, με τη βοήθεια της Task Force 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αρχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Σήμερα η Ελλάδα κατατάσσεται στην 69η θέση μεταξύ των 171 χωρών στο Διεθνή Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς 

(Transparency's International Perception Index) για το 2016 με χαμηλή βαθμολογία 44, γεγονός που δείχνει ότι οι 

περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στη χώρα τους 

(Transparency International, 2016). 

Στα τέλη του 2012, οι ελληνικές αρχές και η Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εισήγαγαν από κοινού 

την Οδική Χάρτα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως θεμέλιο μιας διεξοδικής και συνολικής εθνικής 

στρατηγικής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). στις αρχές του 2013 με την ένταξη ενός σχεδίου δράσης 

(Υπουργείο Δικαιοσύνης, 2013). Αυτή ήταν μια σημαντική κίνηση για την αντιμετώπιση των μεγάλων 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στον τομέα της διαφθοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά τον 

αποτελεσματικό και αποτελεσματικό συντονισμό στον τομέα αυτό. Για το θέμα αυτό το σχέδιο 

δημιούργησε μια θέση ενός εθνικού συντονιστή κατά της διαφθοράς, με καθήκον να επιβλέπει την 

εφαρμογή του σχεδίου (Υπουργείο Δικαιοσύνης, 2013). 

Νομικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με τα νομικά μέσα καταπολέμησης της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ελληνικό δίκαιο 

καλύπτει όλες τις μορφές διαφθοράς και παραπτωμάτων εμπορίας επιρροής. Η πρόβλεψη και το πεδίο εφαρμογής 

του ποινικού δικαίου σχετικά με τα αδικήματα δωροδοκίας επιτρέπει τη δίωξη όλων των εκλεγμένων και 

διορισμένων αξιωματούχων και κάθε άλλου δημόσιου υπαλλήλου, εάν χρειαστεί. Παρόλα αυτά, η Ομάδα Κρατών 

της Ελλάδος κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης επεσήμανε ότι το ελληνικό νομικό πλαίσιο 

είναι πολύ περίπλοκο, διάσπαρτα μεταξύ του Ποινικού Κώδικα, των άλλων εθνικών νόμων και των διάφορων νόμων 

που επικυρώνουν τα διεθνή μέσα, αντί να επικεντρώνεται σε όλες τις απαραίτητες διατάξεις γύρω από ένα ενιαίο 

νομοθέτημα. Αυτό επηρεάζει σαφώς τη φύση, την αποτελεσματικότητα και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής 

της νομοθεσίας. Επιπλέον, η νομοθεσία που προβλέπει την ποινικοποίηση των αδικημάτων που σχετίζονται με τη 
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διαφθορά καταδεικνύει ασυνέπεια, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις για την ενεργό και παθητική δωροδοκία και την 

εμπορία επιρροής (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2012). Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ ζήτησε περαιτέρω βελτίωση των κανόνων για 

τη δωροδοκία στο εξωτερικό και την ευθύνη των νομικών προσώπων (ΟΟΣΑ, 2012). Τα θέματα αυτά υπογραμμίζουν 

την έλλειψη μιας συνεκτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς εκ μέρους της ελληνικής 

κυβέρνησης. 

In Τον Αύγουστο του 2013, η GRECO δημοσίευσε την ενδιάμεση δεύτερη έκθεση συμμόρφωσης, φτάνοντας στην 

ατυχή κρίση ότι από μία συνολικά 27 συστάσεων σχετικά με τις κατηγορίες και την χρηματοδότηση από τα κόμματα 

μόνο μία υλοποιήθηκε με ικανοποιητικό τρόπο (Συμβούλιο της Ευρώπης 2013). με στόχο την αντιμετώπιση των 

σημερινών ελλείψεων και τη διασφάλιση της απλοποίησης των υφιστάμενων διατάξεων του ποινικού δικαίου. Η 

κυβέρνηση εισήγαγε επίσης βραχυπρόθεσμες τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα την άνοιξη του 2013 με στόχο την 

αύξηση των κυρώσεων που εφαρμόζονται σε αδικήματα ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και δωροδοκίας 

δικαστών. Μέχρι το 2015, η GRECO σημείωσε στην τρίτη ενδιάμεση έκθεσή της για την Ελλάδα ότι "η Ελλάδα έχει 

εφαρμόσει ικανοποιητικά ή αντιμετωπίσει με ικανοποιητικό τρόπο συνολικά δεκαεννέα από τις είκοσι επτά 

συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση αξιολόγησης του τρίτου γύρου. Από τις υπόλοιπες συστάσεις, έξι έχουν 

υλοποιηθεί εν μέρει και δύο δεν υλοποιηθούν "(Συμβούλιο της Ευρώπης, 2015). 

Θεσμικό πλαίσιο 

Το θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς μοιράζεται το ίδιο επίπεδο πολυπλοκότητας με το νομικό 

πλαίσιο. Τα θεσμικά όργανα που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ο Γενικός Επιθεωρητής 

Δημόσιας Διοίκησης, οι εξειδικευμένοι φορείς ελέγχου των υπηρεσιών ή οι υπηρεσίες των υπηρεσιών και των 

υπουργείων, το Γραφείο του Γενικού Επιτρόπου του Κράτους, η Μονάδα Οικονομικής και Οικονομικής 

Εγκληματικότητας (SDOE) η εισαγγελική αρχή που ειδικεύεται στη διαφθορά που ιδρύθηκε πρόσφατα στην Αθήνα 

και τη Θεσσαλονίκη, το Γραφείο Εισαγγελίας Οικονομικών και Οικονομικών Εγκλημάτων, η Ανεξάρτητη Αρχή για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η μονάδα εσωτερικών υποθέσεων της 

Ελληνικής Αστυνομίας, το Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Διαμεσολαβητής. Το κύριο ζήτημα εδώ είναι η έλλειψη 

επαρκούς συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών, η οποία εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του συνόλου του συστήματος για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες, ορίστηκε ένας εθνικός συντονιστής κατά της διαφθοράς στα μέσα του 2013. 

Επιβολή του νόμου και δικαστική εξουσία. 

Το δικαστικό σώμα έλαβε πρόσφατα μέτρα για να βελτιώσει την ιστορία του όσον αφορά τη διαφθορά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες υποθέσεις υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων εναντίον 

πρώην υπουργών και δημάρχων, έχουν επιδείξει καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιπτώσεων 

δωροδοκίας από δικαστήρια που οδηγούν στην επιβολή αυστηρών ποινών. Επιπλέον, στο γραφείο του Γενικού 

Εισαγγελέα, η Ελλάδα έχει δημιουργήσει δύο εξειδικευμένες υπηρεσίες δίωξης που συνδέονται με την 

καταπολέμηση της διαφθοράς: η εισαγγελική αρχή που είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά εγκλήματα που 

δημιουργήθηκε το 1997 και η υπηρεσία εισαγωγής που είναι επιφορτισμένη με τα αδικήματα διαφθοράς, η οποία 

συστάθηκε το 2011 Οι υπηρεσίες εισαγγελίας προχώρησαν σε μια περαιτέρω εξειδίκευση το 2013 με τη δημιουργία 

πρόσθετων ειδικευμένων γραφείων του εισαγγελέα κατά της διαφθοράς, με καθήκον να εποπτεύει και να συντονίζει 

τις έρευνες για τη διαφθορά. Οι δύο πρώτες ειδικευμένες εισαγγελικές αρχές αυτού του είδους ιδρύθηκαν στην 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τις δύο μεγαλύτερες δικαιοδοσίες της χώρας με τον μεγαλύτερο αριθμό σύνθετων 

υποθέσεων διαφθοράς. 

Δημοσκόπηση και στατιστικές 

➢  Έρευνες αντίληψης 

 Στο Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για τη Διαφθορά του 2013, το 99% των Ελλήνων ερωτηθέντων θεωρεί ότι η διαφθορά 

αποτελεί ευρύτατο πρόβλημα στη χώρα τους (μέσος όρος ΕΕ: 76%), ενώ το 63% πιστεύει ότι επηρεάζει την 
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καθημερινότητά τους (μέσος όρος ΕΕ: 26%). και το 80% πιστεύει ότι η ευνοιοκρατία και η διαφθορά εμποδίζουν τον 

ανταγωνισμό στον επιχειρηματικό τομέα στην Ελλάδα (μέσος όρος ΕΕ: 69%) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Το 93% 

θεωρεί ότι η δωροδοκία και η χρήση των συνδέσεων αποτελούν τον ευκολότερο τρόπο για την απόκτηση 

απασχόλησης στο δημόσιο τομέα (μέσος όρος ΕΕ: 73%). Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά είναι τα υψηλότερα 

ποσοστά στην ΕΕ. Το 95% πιστεύει ότι υπάρχει διαφθορά τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο στην 

Ελλάδα (μέσος όρος ΕΕ: 77%). 

➢ Εμπειρία της Διαφθοράς 

Το 7% των ερωτηθέντων στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2013 παραδέχτηκε ότι το τελευταίο έτος τους 

ζητήθηκε ή αναμένεται να καταβάλουν δωροδοκία για υπηρεσίες (μέσος όρος της ΕΕ: 4%) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2013). Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας για τη μαζική διαφθορά στην Ελλάδα, η οποία 

διεξήχθη το 2012, η έκταση της εγχώριας μικρής διαφθοράς μειώθηκε σημαντικά τόσο στον δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα. Για τρίτη συνεχή χρονιά, από το 2010, η διαφθορά φθίνει. Σε σύγκριση με το 2012, το ποσοστό της 

διαφθοράς το 2013 είναι χαμηλότερο κατά 15,1% (ενώ το 2012 μειώθηκε κατά 15,7% κατά το προηγούμενο έτος) 

(Transparency International, 2013). 

➢ Επιχειρηματικές έρευνες. 

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 89% των ελληνικών επιχειρήσεων (μέσος όρος της ΕΕ: 73%) και το 80% 

των ερωτηθέντων από το γενικό πληθυσμό (μέσος όρος της ΕΕ: 69%) πιστεύουν ότι ο ευνοιοκρατισμός και η 

διαφθορά εμποδίζουν τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το 92% των εταιρειών θεωρεί ότι η 

δωροδοκία και η χρήση συνδέσεων είναι συχνά ο ευκολότερος τρόπος για την απόκτηση ορισμένων δημόσιων 

υπηρεσιών (μέσος όρος ΕΕ: 69%) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Το 66% των επιχειρηματιών (μέσος όρος στην ΕΕ: 

43%) πιστεύουν ότι η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα για την επιχείρησή τους στην Ελλάδα και το 67% θεωρεί την 

πρόνοια και τον νεποτισμό ως εμπόδιο (μέσος όρος της ΕΕ: 41%). 

15.4 Σλοβενία 

Η Σλοβενία είναι η 31η από τις 176 χώρες στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (ΔΤΚ) το 2016.168 Έτσι, ο ΔΤΚ για τη 

Σλοβενία δεν έχει αλλάξει εμφανώς από το 2012. Ο ΔΤΚ βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι αντιπρόσωποι των 

επιχειρήσεων, οι δικηγόροι, οι αναλυτές και οι εμπειρογνώμονες εντοπίζουν τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα,169 

στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ΕΚΕ στις εθνικές πολιτικές: "Η στήριξη των επιχειρήσεων που 

εργάζονται σε χώρες υψηλού επιπέδου του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς θα αποτελέσει πρόκληση για το μέλλον 

και θα δημιουργήσει επαρκείς δεσμούς με τις πρωτοβουλίες της αλυσίδας εφοδιασμού.”170 

 

Δομές και νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Από το 2002171 Η Σλοβενία διαθέτει ειδικό ανεξάρτητο  γραφείο/σώμα172, που θεσπίστηκε με ειδικό νόμο, για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας και για τη βελτίωση της διαφάνειας σε τομείς όπως η άσκηση 

                                                                 
168 Transparency Slovenia: News: http://www.transparency.si/8-novice/313-korupcija-v-javnem-sektorju-je-posledica-
slabega-upravljanja 
169 Transparency Slovenia: News: http://www.transparency.si/8-novice/237-neznaten-napredek-na-lestvici-zaznave-
korupcije 
170 Corporate Social Responsibility: National Public Policies in the European Union, Compendium 2014 (available at 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/corporate-social-responsibility-national-public-policies-
european-union-compendium-2014, last accessed: 18.5.2017) 
171 The predecessor of the CPC was Government's Office for the Prevention of Corruption established in 2002 on the 
recommendation of the Council of Europe Organization GRECO (Group of States against Corruption EC). In 2004 the 
National Assembly of Republic of Slovenia passed The Prevention of the Corruption Act in the Republic of Slovenia 
(ZPKor). By the adoption of the Prevention of Corruption Act the Office was replaced with the Commission for the 
Prevention of Corruption as an independent state body (appointed by and accountable to the Parliament) with a 
number of corruption-preventive tasks. 

http://www.transparency.si/8-novice/313-korupcija-v-javnem-sektorju-je-posledica-slabega-upravljanja
http://www.transparency.si/8-novice/313-korupcija-v-javnem-sektorju-je-posledica-slabega-upravljanja
http://www.transparency.si/8-novice/237-neznaten-napredek-na-lestvici-zaznave-korupcije
http://www.transparency.si/8-novice/237-neznaten-napredek-na-lestvici-zaznave-korupcije
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/corporate-social-responsibility-national-public-policies-european-union-compendium-2014
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/corporate-social-responsibility-national-public-policies-european-union-compendium-2014
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πίεσης.173 Η σημερινή Επιτροπή για την Πρόληψη της Διαφθοράς της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (CPC)174 ιδρύθηκε 

με το Νόμο περί Ακεραιότητας και Πρόληψης της Διαφθοράς (ZIntPK)175in June 2010. Ο ισχύων νόμος αποσκοπούσε στην 

επέκταση της εντολής, της ανεξαρτησίας, των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων του προηγούμενου οργάνου καθώς 

και στην εφαρμογή ορισμένων πρόσθετων διασφαλίσεων 176 Ο προαναφερόμενος νόμος επέκτεινε ορισμένες από τις 

εξουσίες διερεύνησης και επιβολής κυρώσεων της CPC και όχι μόνο το εθνικό σημείο για την πρόληψη της 

διαφθοράς σε συστημικό επίπεδο (GRECO, ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, ΕΕ ...) αλλά και για την εποπτεία των λόμπι, την προστασία 

των καταγγελιών, την ακεραιότητα του δημόσιου τομέα και επέκτεινε την εμβέλειά του πέρα από το κοινό στον 

ιδιωτικό και επιχειρηματικό τομέα.”177 Το CPC αποτελεί μέρος του δημόσιου τομέα, ωστόσο δεν υπάγεται σε κανένα 

άλλο κρατικό θεσμικό όργανο ή υπουργείο ή υπόκειται σε άμεσες οδηγίες από το εκτελεστικό ή το νομοθετικό σώμα. 

Δεν αποτελεί επίσης μέρος του συστήματος επιβολής του νόμου ή δίωξης της Σλοβενίας. Ο νόμος βρίσκεται τώρα σε 

εξέλιξη τροποποίησης.178 Ωστόσο, διαθέτουν ευρείες νομικές εξουσίες για την πρόσβαση και την έκφραση 

«οικονομικών και άλλων εγγράφων (παρά το επίπεδο εμπιστευτικότητας), την ερώτηση υπαλλήλων και υπαλλήλων, 

τη διενέργεια διοικητικών ερευνών και διαδικασιών και την παροχή εντολών σε διάφορους φορείς επιβολής του 

νόμου (π.χ. Διοίκηση ...) για τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων εντός των ορίων της 

εξουσίας τους ». Το ΕΠΑ μπορεί επίσης να εκδώσει πρόστιμα για διαφορετικές παραβιάσεις και κυρώσεις μπορούν 

να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου και ουσιαστικές αποφάσεις του ΚΚΚ (αποφάσεις για διαφθορά, 

σύγκρουση συμφερόντων, παραβιάσεις των κανονισμών πίεσης κλπ.) Υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο του 

Διοικητικού Δικαστηρίου. Επιπλέον, οι αποφάσεις του ΚΚΣ (με λίγες εξαιρέσεις) πρέπει να δημοσιεύονται στο 

διαδίκτυο και διάφορες διατάξεις απαιτούν από το ΚΚΚ να δημοσιοποιεί το έργο και τα ευρήματά του. Η ΕΠΑ 

υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο για επεξεργασία. Υπόκειται επίσης σε περιοδικό εξωτερικό έλεγχο, των 

οποίων οι εκθέσεις υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο και τον Πρόεδρο και διατίθενται στο κοινό. Παρέχει επίσης 

συμβουλές στον ιδιωτικό τομέα για την πρόληψη της διαφθοράς, την προετοιμασία σχεδίων ακεραιότητας κλπ. 

 

Η ΕΠΑ λειτουργεί σύμφωνα με το ΕΣΔ που βασίζεται στο ψήφισμα για την πρόληψη της διαφθοράς στη Σλοβενία, το 

οποίο καταρτίστηκε από το Κοινοβούλιο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΚΕΕ καθορίζεται επίσης από το 

Κοινοβούλιο. Το CPC είναι αυτόνομο όσον αφορά την κατανομή και οργάνωση των πόρων του (οικονομικό και 

ανθρώπινο) καθώς και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού. "Ενώ το νομοθετικό πλαίσιο που 

διασφαλίζει την ανεξαρτησία της ΕΠΑ και τις υλικές συνθήκες για την εργασία της (εγκαταστάσεις, τεχνολογία 

πληροφοριών κ.λπ.) είναι γενικά ικανοποιητικά, το ΚΕΚ - λόγω δημοσιονομικών περιορισμών - παραμένει σοβαρά 

ανεπαρκώς απασχολούμενο - σύμφωνα με τον νόμο του 2010.”179 

 

                                                                                                                                                                                                                     
172 Similar in Slovenia to the Human Rights Ombudsman, Information Commissioner and the Court of Audit. To 
strengthen CPC’s independence, the law provides a special procedure for appointment and dismissal of the leadership 
of the CPC. (https://www.kpk-rs.si/en/the-commission) 
173 Corporate Social Responsibility: National Public Policies in the European Union, Compendium 2014 (available at 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/corporate-social-responsibility-national-public-policies-
european-union-compendium-2014, last accessed: 18.5.2017) 
174 Commission for the Prevention of Corruption of the Republic of Slovenia (CPC) official web-site: https://www.kpk-
rs.si/en/the-commission, last accessed: 31.5.2017 
175 PISRS: Corruption Prevention Act: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523 
176 Commission for the Prevention of Corruption of the Republic of Slovenia (CPC) official web-site: https://www.kpk-
rs.si/en/the-commission 
177 Commission for the Prevention of Corruption of the Republic of Slovenia (CPC) official web-site: https://www.kpk-
rs.si/en/the-commission 
178 News portal 24ur.com: http://www.24ur.com/novice/slovenija/pravosodno-ministrstvo-v-javno-obravnavo-
poslalo-novelo-zakona-o-integriteti-in-preprecevanju-korupcije.html 
179 Commission for the Prevention of Corruption of the Republic of Slovenia (CPC) official web-site: https://www.kpk-
rs.si/en/the-commission 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/corporate-social-responsibility-national-public-policies-european-union-compendium-2014
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/corporate-social-responsibility-national-public-policies-european-union-compendium-2014
https://www.kpk-rs.si/en/the-commission
https://www.kpk-rs.si/en/the-commission
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523
https://www.kpk-rs.si/en/the-commission
https://www.kpk-rs.si/en/the-commission
https://www.kpk-rs.si/en/the-commission
https://www.kpk-rs.si/en/the-commission
http://www.24ur.com/novice/slovenija/pravosodno-ministrstvo-v-javno-obravnavo-poslalo-novelo-zakona-o-integriteti-in-preprecevanju-korupcije.html
http://www.24ur.com/novice/slovenija/pravosodno-ministrstvo-v-javno-obravnavo-poslalo-novelo-zakona-o-integriteti-in-preprecevanju-korupcije.html
https://www.kpk-rs.si/en/the-commission
https://www.kpk-rs.si/en/the-commission
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Το 2012, η CPC χρηματοδότησε και δημοσίευσε μια μονογραφία «Δημόσια ηθική και ακεραιότητα: ευθύνη για κοινές 

αξίες», η οποία περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την κοινωνική ευθύνη και την επιχειρηματική ηθική.180 

 

»Η παραίτηση ολόκληρης της Γερουσίας της Επιτροπής για την Πρόληψη της Διαφθοράς το 2013 αποτελεί επίσης 

σημαντικό μήνυμα ότι η αντιμετώπιση της διαφθοράς παραμένει συστημικό πρόβλημα. Ως ένας από τους λόγους για 

την παραίτησή τους, η Επιτροπή τόνισε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τους επιτρέπει να εκτελούν αποτελεσματικά 

τα καθήκοντά τους, υπογραμμίζοντας τη σοβαρή έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση της 

διαφθοράς.«181 Από τη μεταβολή των μελών της γερουσίας και της ηγεσίας του CPC το 2013, η φήμη του CPC 

μειώνεται σταθερά λόγω του εσωτερικού δημόσιου λόγου της νέας γερουσίας. Για το 2016, η επιτροπή ανέφερε 

σημαντική μείωση του αριθμού των ληφθεισών αναφορών σχετικά με τις διαφθορείς πράξεις, καθώς το κοινό (π.χ. οι 

δυνητικοί κοινοποιούντες) χάνει την εμπιστοσύνη στο CPC.182,183. Το 2016, η CPC έλαβε επίσης επιστολή από την 

ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας λόγω της μη εφαρμογής της σύμβασης για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας των αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.184 

 Πρωτοβουλίες ΜΚΟ και ιδιωτικού τομέα. 

Όπως προαναφέρθηκε, η κοινωνία των πολιτών είναι ένας σημαντικός και ενεργός παράγοντας στον τομέα της ΕΚΕ 

στη Σλοβενία. Επίσης, τον τελευταίο καιρό, ο ιδιωτικός τομέας, που επιθυμεί ένα πιο υγιές και πιο διαφανές 

ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, συμμετέχει ενεργά σε θέματα που σχετίζονται με τη διαφθορά στον 

δημόσιο τομέα. Ακολουθούν ορισμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες: 

 

Διαφάνεια Διεθνές Σλοβενία Φόρουμ ακεραιότητας και διαφάνειας των επιχειρήσεων 185 παρουσιάζει μια 

πλατφόρμα που συνδέει τις εταιρείες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καταστρεπτικών 

πράξεων και των συνεπειών τους (έλλειψη δημόσιας εμπιστοσύνης στο δίκαιο και κρατικούς θεσμούς, 

περιορισμένος ανταγωνισμός στην αγορά, μικρότεροι κρατικοί προϋπολογισμοί και μειωμένη ακεραιότητα 

εταιρειών).186 Το φόρουμ επιτρέπει στις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) να αποκτήσουν νέες 

γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς. Το έργο της Transparency International Slovenia βασίζεται στις επιχειρησιακές αρχές της Transparency 

International για την καταπολέμηση της δωροδοκίας που παρέχουν ένα πλαίσιο πρακτικής για την ανάπτυξη 

προγραμμάτων κατά της δωροδοκίας ή τη συγκριτική αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων στον ιδιωτικό 

                                                                 
180JAVNA ETIKA IN INTEGRITETA: ODGOVORNOST ZA SKUPNE VREDNOTE: 

VI. poglavje: Družbenaodgovornost in poslovnaetika (Monografija je financirana s 

sredstvi Komisijezapreprečevanjekorupcije in je brezplačna)  

https://www.kpk-

rs.si/upload/datoteke/Zbornik_Javna_etika_in_integriteta_odgovornost_za_skupne_vrednote.pdf(1).pdf 
181 Parallel Report By the Coalition of NGOs on Economic, Social and Cultural Rights in Slovenia On the 2nd Periodic 
Report of the Republic of Slovenia To the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 
available at: http://www.ekvilib.org/images/stories/Sencno_porocilo/parallel_report_EN_final.pdf, last accessed: 
31.5.2017 
182 Transparency Slovenia: News: http://www.transparency.si/8-novice/252-se-dalec-od-ucinkovitega-preprecevanja-
korupcije 
183 Transparency Slovenia: News:http://www.transparency.si/8-novice/239-pismo-delovne-skupine-oecd-dodatno-
potrjuje-slabo-stanje 
184 Transparency Slovenia: News: http://www.transparency.si/8-novice/239-pismo-delovne-skupine-oecd-dodatno-
potrjuje-slabo-stanje 
185 Transparency Slovenia: Forum of business integrity and transparency: http://www.transparency.si/forum (Initiated 
in Slovenia in 2016.) 
186 Transparency Slovenia: News: http://www.transparency.si/8-novice/313-korupcija-v-javnem-sektorju-je-posledica-
slabega-upravljanja 

http://www.ekvilib.org/images/stories/Sencno_porocilo/parallel_report_EN_final.pdf
http://www.transparency.si/8-novice/252-se-dalec-od-ucinkovitega-preprecevanja-korupcije
http://www.transparency.si/8-novice/252-se-dalec-od-ucinkovitega-preprecevanja-korupcije
news:http://www.transparency.si/8-novice/239-pismo-delovne-skupine-oecd-dodatno-potrjuje-slabo-stanje
news:http://www.transparency.si/8-novice/239-pismo-delovne-skupine-oecd-dodatno-potrjuje-slabo-stanje
http://www.transparency.si/8-novice/239-pismo-delovne-skupine-oecd-dodatno-potrjuje-slabo-stanje
http://www.transparency.si/8-novice/239-pismo-delovne-skupine-oecd-dodatno-potrjuje-slabo-stanje
http://www.transparency.si/forum
http://www.transparency.si/8-novice/313-korupcija-v-javnem-sektorju-je-posledica-slabega-upravljanja
http://www.transparency.si/8-novice/313-korupcija-v-javnem-sektorju-je-posledica-slabega-upravljanja
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και δημόσιο τομέα. Οι επιχειρησιακές αρχές συνιστώνται από το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών ως 

εργαλείο για την εφαρμογή της 10ης Αρχής κατά της Διαφθοράς.187 

 

Το 2011, το Οικουμενικό Σύμφωνο της Σλοβενίας της Σλοβενίας, στο πλαίσιο του σχεδίου του "Ηθός" Η δήλωση για 

την ειλικρινή επιχείρηση είναι ένα έγγραφο που δεσμεύει τον υπογράφοντα της σε μια διαφανή και ειλικρινή 

επιχείρηση, να συμπεριλάβει μια ρήτρα κατά της διαφθοράς σε όλες τις συμβάσεις άνω των 10.000 ευρώ και στην 

αμοιβαία ανταλλαγή πιθανών παραβιάσεων. Η κλήση συνεχίζεται και μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 54 εταιρείες, 

CSO και ενώσεις. 188 

 

Οδηγίες Εταιρικής Ακεραιότητας 

Δείτε το προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και την προώθηση της 

υπεύθυνης επιχείρησης. 

 

Διαφάνεια στην οικονομική υποχρέωση 

Η Σλοβενία είναι ένα από τα πρώτα κράτη μέλη που εισήγαγε ένα δημόσιο μητρώο πραγματικών δικαιούχων 

εταιρειών και άλλες νομικές δομές που μπορούν να δημιουργήσουν φορολογικές υποχρεώσεις στην εθνική 

νομοθεσία. Ο νέος νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με την 

οποία μεταφέρθηκε η 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

ψηφίστηκε στις 20 Οκτωβρίου 2016. Σκοπός της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους 

είναι "να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο νομικής ασφάλειας κατά την ανάληψη επιχειρηματικών σχέσεων, των 

νομικών συναλλαγών, της ακεραιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της διαφάνειας των 

επιχειρηματικών σχέσεων με ιδιώτες ή εμπορικούς φορείς που λειτουργούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον και 

νομικές συναλλαγές”.189 Ωστόσο, το ίδιο το μητρώο δεν έχει ακόμη καθιερωθεί και εξακολουθούν να υπάρχουν 

ανοικτές ερωτήσεις σχετικά με τη μορφή και τις λειτουργίες του. 

 

15.5 Nορβηγία 

Το 1999, η Νορβηγία επικύρωσε τις συστάσεις του ΟΟΣΑ κατά της διαφθοράς. Οι συστάσεις απλώς μεταφράστηκαν 

στο νόμο το 2003. Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι είναι ο πιο εκτεταμένος νόμος κατά της διαφθοράς σε σύγκριση με 

άλλες χώρες (Ditlev-Simensen et al, 2015). Ο Πίνακας 3 είναι ένα απόσπασμα του Γενικού Ποινικού Κώδικα της 

Νορβηγίας που περιγράφει τον νόμο κατά της διαφθοράς. 

Πίνακας: Εξόρυξη για τον Νορβηγικό Γενικό Ποινικό Κώδικα (όπως παρουσιάζεται στο Ditlev-Simensen et al, 2015, 

σελ. 186) 

                                                                 
187 Transparency Slovenia: Business Principles: 
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_faq/1/ 
188 UN Global Compact Slovenia: project Ethos: http://www.ungc-slovenia.si/slo/ethos/ 
189Eurodad and partners: Survival of the Richest: Europe’s role in supporting an unjust global tax system 2016, 
December 2016, available at: http://eurodad.org/files/pdf/1546667-survival-of-the-richest-europe-s-role-in-
supporting-an-unjust-global-tax-system-2016-1481106817.pdf 

https://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_faq/1/
http://www.ungc-slovenia.si/slo/ethos/
http://eurodad.org/files/pdf/1546667-survival-of-the-richest-europe-s-role-in-supporting-an-unjust-global-tax-system-2016-1481106817.pdf
http://eurodad.org/files/pdf/1546667-survival-of-the-richest-europe-s-role-in-supporting-an-unjust-global-tax-system-2016-1481106817.pdf
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Η καταπολέμηση της διαφθοράς υποστηρίζεται επίσης από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και το Παγκόσμιο 

Σύμφωνο, δύο πλαίσια τα οποία η Συνομοσπονδία Νορβηγικών Επιχειρήσεων χρησιμοποίησε στην καθοδήγηση των 

νορβηγικών εταιρειών. Ο νόμος για το εργασιακό περιβάλλον, από το 2009, περιέχει επίσης έναν κανονισμό που 

προστατεύει τους καταγγέλλοντες από τα αντίποινα, καθιστώντας ευκολότερη την αναφορά της διαφθοράς χωρίς 

προσωπική οπισθοδρόμηση. Και πάλι, οι μη χρηματοοικονομικές εκθέσεις αποτελούν βασικό στοιχείο για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και πρέπει να τυποποιηθούν και να απαιτηθούν.  

15.6 Τσέχικη Δημοκρατία 

Ο εγγυητής της καταπολέμησης της διαφθοράς είναι το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Το κυριότερο 

εννοιολογικό υλικό στον τομέα της δημιουργίας της κυβερνητικής πολιτικής κατά της διαφθοράς είναι η κυβερνητική 

αντίληψη για την καταπολέμηση της διαφθοράς για τα έτη 2015 έως 2017 που εγκρίθηκε με το ψήφισμα της 

κυβέρνησης της CR της 15ης Δεκεμβρίου 2014 αριθ. 1057 ( εφεξής καλούμενη "σύλληψη της κυβέρνησης"). Η 

σύλληψη της κυβέρνησης εφαρμόζεται από τα ετήσια σχέδια δράσης για το αντίστοιχο έτος, τα οποία αξιολογούνται 

ανεξάρτητα. Οι τομείς προτεραιότητας της τρέχουσας πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι: 

Αποτελεσματική και ανεξάρτητη εκτελεστική εξουσία - υιοθετώντας τον νόμο για την κρατική υπηρεσία και 

την επακόλουθη εφαρμογή του, επικαλούμενος ένα νέο νόμο της εισαγγελικής αρχής. 

- Η διαφάνεια και η ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία - το σχέδιο ηλεκτρονικής συλλογής νόμων και 

συλλογής διεθνών συνθηκών και διαδικασίας ηλεκτρονικής νομοθεσίας, με την υποβολή της τροποποίησης 

του νόμου περί συγκρούσεων συμφερόντων, με αυστηρότερο σύστημα χρηματοδότησης πολιτικών 

κομμάτων, με την υποβολή του νόμου περί κεντρικού μητρώου, δημιουργία υποχρεωτικών προτύπων για 

τον διορισμό του αντιπροσώπου του κράτους. 

- Οικονομική μεταχείριση της ιδιοκτησίας του κράτους - Προετοιμασία νέων κανόνων για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων, υποβολή σχεδίου νόμου που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια της κυριότητας, την 

υποστήριξη κεντρικών αγορών και ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, την επέκταση των εξουσιών του NKÚ, τη 

δημιουργία του νόμου εσωτερικής διαχείρισης και την επιθεώρηση. 

- Ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών - υιοθέτηση νομοθετικής λύσης για την προστασία των εκφωνητών 

διαφθοράς (καταγγέλλοντες) 

Το σχέδιο δράσης του αγώνα με τη διαφθορά που εγκρίθηκε με το ψήφισμα της κυβέρνησης δηλώνεται για κάθε 

έτος. Θέτει τους στόχους για τους οποίους συμμετέχουν όλα τα όργανα της κρατικής διοίκησης, πρωτίστως το 

Υπουργείο Εσωτερικών, ο Υπουργός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ισότητας Ευκαιριών και Νομοθεσίας, το Υπουργείο 

Οικονομικών, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 
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Το κυβερνητικό συμβούλιο για το συντονισμό της πάλης με τη διαφθορά που θεσπίστηκε με το ψήφισμα της 

κυβέρνησης της κυβέρνησης της 30ής Ιουλίου 2014 αριθ. 629 (εφεξής καλούμενο "κυβερνητικό συμβούλιο"), είναι το 

συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης για ο τομέας του αγώνα με τη διαφθορά. Ένα μέρος της εξουσίας του 

κυβερνητικού συμβουλίου είναι ο συντονισμός και η αξιολόγηση του αγώνα με τη διαφθορά, η υποβολή των 

σχεδίων στην κυβέρνηση για την υιοθέτηση μέτρων κατά της διαφθοράς, η συμμετοχή στην προετοιμασία των 

εννοιολογικών κυβερνητικών εγγράφων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, έλεγχος των επιδόσεών τους κλπ. Το 

κυβερνητικό συμβούλιο αποτελείται από 18 μέλη, ο πρόεδρός του είναι, με βάση το γραφείο του, τον υπουργό 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ίσων ευκαιριών και νομοθεσίας, οι αντιπρόεδροι είναι υπουργός εσωτερικών, υπουργός 

οικονομικών, δικαιοσύνης και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για την επιστήμη, την έρευνα και τις καινοτομίες. 

Πρόσθετα μέλη είναι ο διευθυντής του Τμήματος για την αποκάλυψη της διαφθοράς και της οικονομικής 

εγκληματικότητας της Υπηρεσίας της Αστυνομίας και της Εγκληματικής Αστυνομίας, διευθυντής Γενικής Επιθεώρησης 

Σωμάτων Ασφαλείας, Ανώτατος Εισαγγελέας, Πρόεδρος της Ένωσης Πόλεων και Δήμων της Τσεχικής Δημοκρατίας, 

πρόεδρος της το Οικονομικό Επιμελητήριο της CR, δημόσιος προστάτης των δικαιωμάτων και έξι μέλη του 

επαγγελματικού κοινού που εκλέγονται από το Συμβούλιο. 

Η δραστηριότητα του Συμβουλίου της Κυβέρνησης διασφαλίζεται από οργανωτική άποψη από το Τμήμα για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιπτώσεων του Κανονισμού του Γραφείου της 

Κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, το οποίο συγχρόνως εξουσιοδοτείται από το συντονισμό των καθηκόντων 

μετά από τα προαναφερθέντα εννοιολογικά έγγραφα σε κυβερνητικό επίπεδο. 
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16 Προσεγγίσεις της ΕΚΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας 

 

16.1 Ισπανία 

Η Ισπανία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της, είναι μια χώρα πολύ 

ευάλωτη στην αλλαγή του κλίματος, όπως προτείνουν οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις και έρευνες. Τα σοβαρά 

περιβαλλοντικά προβλήματα που ενισχύονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι: η μείωση των υδάτινων 

πόρων και η υποχώρηση των ακτών, η απώλεια της βιοποικιλότητας και τα φυσικά οικοσυστήματα και οι αυξημένες 

διεργασίες διάβρωσης του εδάφους. Υπάρχουν επίσης και άλλες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος που θα 

προκαλέσουν επίσης σοβαρές επιπτώσεις στους οικονομικούς τομείς. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να εξεταστούν μέτρα 

που συμβάλλουν σε ένα σενάριο για βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Ισπανικό Γραφείο για την Κλιματική Αλλαγή. 

Με το βασιλικό διάταγμα 376/2001 της 6ης Απριλίου 2001 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 84, 7 Απριλίου 2001) 

δημιουργήθηκε το ισπανικό γραφείο κλιματικών αλλαγών (OECC) ως συλλογικό όργανο της Γενικής Διεύθυνσης 

Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος να αναπτύξουν πολιτικές που σχετίζονται 

με την αλλαγή του κλίματος. Ο κύριος σκοπός της είναι η διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος 

σύμφωνα με την κοινοτική και διεθνή νομοθεσία στον τομέα αυτό και η ανάπτυξη μέσων που θα επιτρέψουν την 

επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην πολιτική αυτή. 

Επιτροπή Συντονισμού Πολιτικής για την Αλλαγή του Κλίματος (CCPCC) 

Ο νόμος 1/2005, 9 Μαρτίου, δημιούργησε την Επιτροπή Συντονισμού για την Πολιτική για την Αλλαγή του Κλίματος 

(CCPCC) ως όργανο συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Κυβέρνησης και των Αυτόνομων Κοινοτήτων για την 

εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών και συμμόρφωσης με τις διεθνείς και κοινοτικές υποχρεώσεις των 

πληροφοριών που είναι εγγενείς σε αυτό. 

Σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό ήταν: 

o  Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2007) αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την αειφόρο 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2006. 

Περιλαμβάνει μεταξύ των κατευθυντήριων αρχών της την προαγωγή και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

αλληλεγγύης εντός και μεταξύ των γενεών, καθώς και τις αρχές της επιφυλακτικότητας και της καθιέρωσης της αμοιβής 

του ρυπαίνοντος σε δράσεις που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Επιπλέον, θα προωθηθεί η συμμετοχή 

των πολιτών στις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα προταθούν 

γραμμές δράσης, θα αυξηθεί η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του κοινού στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, θα 

βελτιωθεί ο κοινωνικός διάλογος, θα αυξηθεί η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και να προωθήσουν εταιρικές 

σχέσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί πιο βιώσιμη κατανάλωση και 

παραγωγή. 
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Η ισπανική στρατηγική απευθύνεται σε όλους τους τομείς προτεραιότητας που ορίζονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική και 

οι οποίοι διαρθρώνονται γύρω από τρεις διαστάσεις: περιβαλλοντικές, κοινωνικές και παγκόσμιες. 

Στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ο σχεδιασμός των γραμμών δράσης που αποσκοπούν στην προστασία της 

ατμόσφαιρας, της ποιότητας του αέρα, του νερού, του εδάφους, της φύσης και της υγείας, αναπτύσσονται τρία τμήματα: 

- Παραγωγή και κατανάλωση, η οποία αναλύει την αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων, τη βιώσιμη παραγωγή 

και την υπεύθυνη κατανάλωση και τη βιώσιμη κινητικότητα και τον τουρισμό. 

- Κλιματική αλλαγή και διατήρηση, η οποία ασχολείται με πρωτοβουλίες για τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής στον τομέα της καθαρής ενέργειας, καθώς και με τα μέσα της αγοράς και την προσαρμογή στην αλλαγή 

του κλίματος. 

- Διαχείριση των φυσικών πόρων και κατοχή της επικράτειας, με έμφαση στους υδάτινους πόρους, τη 

βιοποικιλότητα, τη χρήση της γης και την κατοχή της επικράτειας. 

Όσον αφορά την κοινωνική βιωσιμότητα, η στρατηγική ανέπτυξε δύο άλλες θεμελιώδεις πτυχές, αφενός, την 

απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και τη φτώχεια και, αφετέρου, τη δημόσια υγεία και την εξάρτηση. Τέλος, όσον 

αφορά την παγκόσμια βιωσιμότητα, αναλύεται ο θεμελιώδης ρόλος που διαδραματίζει η Ισπανία στον τομέα της 

διεθνούς συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

o Στο πλαίσιο αυτής της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, εντοπίζεται η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2007-2012 - 2020, η οποία αφορά διαφορετικά μέτρα που συμβάλλουν 

στην αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της αλλαγής του κλίματος και της καθαρής ενέργειας. 

Αφενός, εισάγει μια σειρά πολιτικών και μέτρων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τις δυσμενείς συνέπειές 

της και καθιστά δυνατή την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ισπανία, διευκολύνοντας τις δημόσιες και 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αύξηση των προσπαθειών για την καταπολέμηση του κλίματος αλλαγή σε 

όλες τις μορφές της και από όλους τους τομείς, εστιάζοντας στην επίτευξη των στόχων που επιτρέπουν τη συμμόρφωση 

με το πρωτόκολλο του Κιότο. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν μέτρα για την επίτευξη ενεργειακής κατανάλωσης συμβατής με την βιώσιμη ανάπτυξη. 

Τα μέτρα αυτά θα δημιουργήσουν μια βάση για τον ενεργειακό σχεδιασμό των δημόσιων διοικήσεων και άλλων 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και θα διευκολύνουν τη συμβολή των πολιτών στην καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής. 

o ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 2011-2020. Είναι το δεύτερο εθνικό 

σχέδιο δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτικότητα (το πρώτο είναι από το 2008 έως το 

2012). Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τόσο τον υπολογισμό των αποταμιεύσεων που επιτεύχθηκαν μέχρι το 2010 

όσο και τους στόχους για το 2016 και το 2020 όσον αφορά την τελική και πρωτογενή ενέργεια, στο μέτρο που 

πρόκειται να διαμορφωθεί ως κεντρικό εργαλείο για την ενεργειακή πολιτική του Ισπανικό κράτος. 

o ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011-2020 (NREAP), στόχος του οποίου είναι η 

απόκτηση ποσοστού 20,8% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση της 

ισπανικής ενέργειας. Εκτός από την αύξηση των μεταφορών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως και 11,3% της 

ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα. 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση αναγνωρίζει τη σημασία 

της μετάβασης σε μια πράσινη και αποτελεσματική οικονομία στη χρήση των πόρων για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης 
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και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση της Ισπανίας εγκαινίασε το 

πρόγραμμα empleaverde για την προώθηση και βελτίωση της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και του 

περιβάλλοντος, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της απασχόλησης και τη στήριξη της δημιουργίας 

επιχειρήσεων στην πράσινη και την γαλάζια οικονομία. επικεντρωθεί σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα, μια κυκλική οικονομία και το δίκτυο Natura 2000. 

Το πρόγραμμα είχε 5 εκδόσεις, το πρώτο το 2008. Το 2017 ξεκινά την Έκτη Έκδοση στην οποία αναμένεται να επιτύχει τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 

➢ Στην αγορά εργασίας θα ενσωματωθούν 4.800 άνεργοι. 

➢ Περισσότεροι από 3.000 επιχειρηματίες θα λάβουν υποστήριξη για τη δημιουργία ή τη βελτίωση της 

επιχείρησής τους. 

➢ 24.000 άτομα θα αποκτήσουν προσόντα.  

➢ Περισσότεροι από 6.000 εργαζόμενοι θα βελτιώσουν την κατάστασή τους στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος βρίσκουμε το δίκτυο Emprendeverde, το οποίο στοχεύει στην ενθάρρυνση της 

δημιουργίας και ενοποίησης επιχειρήσεων ή νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που σχετίζονται 

με το περιβάλλον και στη διοχέτευση επενδύσεων προς βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ EXTREMADURA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 

Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2011). Η στρατηγική γραμμή της αλλαγής του κλίματος συμπεριλαμβάνεται στη 

στρατηγική αυτή. Η γραμμή αυτή βασίζεται σε διάφορες ενέργειες που πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση της 

περιοχής, όπως: 

▪ Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή στην Extremadura για την περίοδο 2009-2012, η οποία προσπάθησε να 

μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην περιοχή και να αναπτύξει μέτρα που ευνοούν την προσαρμογή 

στην αλλαγή του κλίματος, ελαχιστοποιώντας την ευπάθεια στις κλιματικές διακυμάνσεις. 

▪ Ένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη στρατηγική αυτή είναι η δημιουργία του παρατηρητηρίου της 

κλιματικής αλλαγής Extremadura, όργανο του οποίου στόχος είναι μια πολιτική για την αντιμετώπιση των 

κλιματικών αλλαγών, η οποία θα ενσωματώνει όλους τους τομείς της κοινωνίας στην Extremadura για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με συντονισμένο τρόπο. Ο οργανισμός αυτός δημιουργήθηκε το 2009. 

Οι διαδικασίες και τα έγγραφα που έχει πραγματοποιήσει αυτή η οργάνωση περιλαμβάνουν τα εξής: 

- Απογραφή απορριμμάτων άνθρακα Extremadura. Κατά το έτος 2010, πραγματοποιήθηκε απογραφή των 

καταβόθρων CO2 της αυτόνομης κοινότητας Extremadura, η οποία ανέλυσε όλους τους τομείς και τις 

διαδικασίες με τις οποίες ανταλλάσσεται το CO2 με την ατμόσφαιρα. 

- Υπολογισμός του οικολογικού αποτυπώματος της Extremadura (2011). Η κυβέρνηση της Extremadura, στη 

δέσμευσή της για αειφόρο ανάπτυξη, ενθαρρύνει την εφαρμογή εργαλείων αυτοέλεγχου για να καθοδηγήσει 

πολιτικές για τη διατήρηση των πολύτιμων φυσικών πόρων που διατίθενται στην περιοχή. 

- Περιφερειακά σενάρια κλιματικών αλλαγών στην Extremadura (2011), τα οποία παρέχουν εκτιμήσεις για την 

εξέλιξη του κλίματος στον 21ο αιώνα στην Extremadura, με χωρικές και χρονικές αποφάσεις επαρκώς 
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λεπτομερείς ώστε να επιτρέπουν την ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων επιπτώσεων, ευπάθειας και 

προσαρμογής. 

- Χάρτης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Extremadura (2011), στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη 

μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις και τις ευπάθειες των κλιματικών διακυμάνσεων στην 

περιοχή, η επέκταση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις και η δημιουργία μιας 

πλατφόρμας εμπειρογνωμοσύνης, συγκεκριμένα σχέδια προσαρμογής. 

- Έκθεση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Extremadura. Κάθε χρόνο δημοσιεύεται έκθεση για τις εκπομπές, η 

οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη απογραφών που συμβάλλουν στον έλεγχο της προόδου των εκπομπών 

θερμοκηπίου στους διάφορους τομείς. Η τελευταία δημοσιευμένη έκθεση είναι από το 2015. 

- Σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Extremadura (2011-2012), το οποίο είναι ένα από τα 

σημαντικότερα εργαλεία για τον καθορισμό των δράσεων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την 

προετοιμασία των διαφόρων τομέων της κοινωνίας για τη μελλοντική κλιματική πραγματικότητα. Έχουν 

αναπτυχθεί σχέδια προσαρμογής για αυτούς τους τομείς: 

➢ Τομέας κτηνοτροφίας. 

➢ Γεωργικός τομέας. 

➢ Κλάδος ασφαλίσεων και φυσικών κινδύνων. 

➢ Ενεργειακός τομέας. 

➢ Τουριστικός τομέας. 

➢ Τομέας των υδάτινων πόρων. 

➢ Τομέας υγείας. 

▪ Επιπλέον, λόγω της ανάγκης για κανονισμό που να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την 

περιβαλλοντική ευθύνη, δημοσιεύθηκε ο νόμος 5/2010 για την πρόληψη και την περιβαλλοντική ποιότητα της 

Extremadura. Αυτός ο νόμος αποτελεί τη νομική βάση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην περιοχή. 

▪ Η εφαρμογή του νόμου και ως έγγραφο που εγγυάται την άριστη ποιότητα του αέρα στην αυτόνομη κοινότητα 

της Extremadura, έρχεται η δημοσίευση του εγγράφου «Ποιότητα του αέρα στην Extremadura» το οποίο 

παρουσιάζει τα επιτεύγματα στη διαχείριση της ποιότητας του αέρα στην και η οποία δείχνει ότι η ορθή 

διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα βελτιώνει τη δημόσια υγεία. 

▪ Ένας βασικός τομέας για την οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της Extremadura είναι ο ενεργειακός 

τομέας. Ο τομέας αυτός προκύπτει από τη βιώσιμη άποψη της συμφωνίας για την βιώσιμη ενεργειακή 

ανάπτυξη της Extremadura, όπου προφανώς επιδιώκεται η εξοικονόμηση και η ενεργειακή απόδοση στην 

περιοχή. 

▪ Σύμφωνα με την αειφόρο ανάπτυξη, είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης 2010-2014, το οποίο 

στοχεύει στην οικοδόμηση ενός μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης βασισμένου στους τρεις πυλώνες της 

βιωσιμότητας: οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα και το μέλλον του αγροτικού κόσμου. 
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▪ Με στόχο την εντατικοποίηση των περιφερειακών πολιτικών για την αλλαγή του κλίματος, η νέα έκδοση της 

στρατηγικής «στρατηγική για την αλλαγή του κλίματος στην περιοχή της Extremadura 2013-2020» 

δημοσιεύθηκε το 2014 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Τα τελευταία χρόνια, οι πολιτικοί και επιχειρηματικοί εκπρόσωποι έδωσαν προσοχή στην έννοια της κυκλικής οικονομίας 

και αποτέλεσαν προτεραιότητα σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και στην πολιτική της ΕΕ. Η κυκλική οικονομία 

παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση στο σημερινό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, με τη δυνατότητα επίλυσης 

των περιβαλλοντικών προκλήσεων, παράλληλα δημιουργώντας ευκαιρίες για επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη. 

Η κυκλική οικονομία άρχισε να εισάγεται στην τρέχουσα οικονομική και περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ιδίως μέσω του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την εγκύκλιο της οικονομίας που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

τον Δεκέμβριο του 2015. 

Στην Ισπανία δεν υπάρχει Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, αλλά αναδύονται πρωτοβουλίες σε αυτό το 

θέμα, όπως για παράδειγμα: το Σχέδιο Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (Κρατικό Σχέδιο για τη 

Διαχείριση των Αποβλήτων 2016-2022) ένα μεσοπρόθεσμο εργαλείο για την καθοδήγηση Των ισπανικών πολιτικών για 

τα απόβλητα κατά τα προσεχή έτη και να επιτρέψει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση τυχόν 

ανιχνευόμενων ελλείψεων και την προώθηση δράσεων για την επίτευξη καλύτερων περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων, 

εξασφαλίζοντας ότι η Ισπανία πληροί όλους τους νομικούς στόχους. ή της ισπανικής στρατηγικής για τη βιοϊονομία: το 

Horizon 2030 που επικεντρώνεται στους τομείς των γεωργικών ειδών διατροφής, της θάλασσας και της δασοκομίας · την 

αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα των προϊόντων, των υποπροϊόντων και των αποβλήτων που παράγονται, 

προωθώντας τη μετατροπή των τελευταίων σε μια νέα σειρά βιολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 

βιοενέργειας. 

 Υπάρχουν μερικές αυτόνομες κοινότητες με σχέδια σχετικά με την κυκλική οικονομία. Μόνο στην Καταλονία μια 

στρατηγική για την κυκλική οικονομία δημοσιεύθηκε ως εξής: Στρατηγική ώθησης για την «πράσινη» οικονομία και την 

κυκλική οικονομία από την κυβέρνηση της Καταλονίας και στη Χώρα των Βάσκων: Κυκλική οικονομία στη Χώρα των 

Βάσκων, επίδειξη έργων για την ανακύκλωση υλικών. 

Στο ιδιαίτερο πλαίσιο της Extremadura, η περιφερειακή κυβέρνηση πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου οικονομικού 

μοντέλου, πιο διαφοροποιημένου και βιώσιμου. Για το λόγο αυτό, σε αυτό το 2017 έτος, έχει δημοσιευθεί το 

Περιφερειακό Πλαίσιο για την Προώθηση της Πράσινης Οικονομίας και της Κυκλικής Οικονομίας στην Extremadura, 

οδηγώντας το δρόμο προς ένα μοντέλο Εξτρεμαδούρας για την «πράσινη» οικονομία και κυκλική οικονομία στην 

περιοχή. 

 Ο κύριος στόχος αυτού του Περιφερειακού Πλαισίου είναι η μετατροπή της Extremadura σε μια πράσινη οικονομία και 

αναφορά στην κυκλική οικονομία. Για το σκοπό αυτό, ο στόχος είναι μια αειφόρος ανάπτυξη που επιτρέπει τη διατήρηση 

του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας και τη βιοποικιλότητα της περιοχής, δίνοντας έμφαση στα 

χαρακτηριστικά τους οικοσυστήματα, όπως το dehesa, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και 

αποδοτικότητας και παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. 

Το στρατηγικό αυτό πλαίσιο παρουσιάζει τέσσερα σημαντικά προγράμματα δράσης: 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Συμμετοχική προετοιμασία μιας στρατηγικής μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την κυκλική οικονομία και 

την πράσινη οικονομία. 
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2.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΞΤΡΑΜΑΔΟΥΡΑ. Προσωπική και 

επαγγελματική ενδυνάμωση των πολιτών της Extremadura και υποστήριξη των εταιρειών της Extremadura προς 

μια πράσινη και κυκλική οικονομία. 

3. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΟΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ EXTREMADURA μια ώθηση 

στην έρευνα και την καινοτομία της πράσινης και κυκλικής οικονομίας της Extremadura.. 

4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 

ΕΞΤΡΑΜΑΔΟΥΡΑ. Έναρξη της μετάβασης σε μια πράσινη, κυκλική οικονομία Extremadura. 

Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται μέσω 30 κύριων έργων και μιας σειράς δράσεων που επιτρέπουν την υλοποίηση 

σχεδίων και επικεφαλής σχεδίων. 

Στην Extremadura, το σχέδιο ολοκληρωμένων αποβλήτων της Extremadura (PIREX) 2016-2020, το οποίο περιέχει τη 

γενική στρατηγική της πολιτικής των αποβλήτων για τα επόμενα χρόνια και μια έκθεση μέτρων για τη διευκόλυνση της 

εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών στόχων για την παραγωγή αποβλήτων και τη διαχείριση αποβλήτων, κινούνται 

έτσι προς μια πράσινη ή κυκλική οικονομία στην περιοχή. 

Η PIREX αναλύει 14 ροές αποβλήτων και για κάθε μία από αυτές περιγράφει την εξέλιξη της διαχείρισης κατά τη διάρκεια 

των ετών και την τρέχουσα κατάστασή της, αναφέροντας τα μέτρα για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης, 

ανακύκλωσης, ανάκτησης και διάθεσης, καθώς και τον καθορισμό στόχων 

Εκτός από τα προγράμματα που έχουν θεσπιστεί για την προώθηση της κυκλικής και πράσινης οικονομίας στην 

Extremadura και σύμφωνα με αυτά, η περιοχή (μέσω του δημόσιου ιδρύματος Fundecyt-Pctex) οδηγεί σε ένα διεθνές 

πρόγραμμα, SYMBI (Βιομηχανική σύμβοση για περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτική χρήση πόρων Circular 

Economy), σε κυκλική οικονομία στην οποία συμμετέχουν επτά ευρωπαϊκές χώρες και σκοπός των οποίων είναι η 

προώθηση της αποδοτικής και βιώσιμης χρήσης των πόρων. Το SYMBI προωθεί ένα νέο μοντέλο κοινωνίας που 

χρησιμοποιεί και βελτιστοποιεί τους πόρους, τα υλικά, την ενέργεια και τα απόβλητα, συμβάλλοντας στην ασφάλεια του 

εφοδιασμού και την αναδιάρθρωση της χώρας.  

 

16.2 Κύπρος 

Η αλλαγή του κλίματος και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελούν σημαντικά ζητήματα των προσεγγίσεων της ΕΚΕ 

για πολλά χρόνια και η Κύπρος προσπαθεί επί του παρόντος να ξεκλειδώσει και να ενισχύσει τις δυνατότητες της ΕΚΕ σε 

σχέση με αυτές. 

 

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν αναπτύξει διάφορα τομεακά υποστηρικτικά εργαλεία, τα οποία βοηθούν τις 

επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις (π.χ. EMAS, οικολογικό σήμα ΕΕ) και την 

ενεργειακή τους αποδοτικότητα. 

 

Οι τρέχουσες παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας είναι οι εξής: 

▪ Σχέδιο επιχορήγησης για εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από οργανισμούς 

του ιδιωτικού τομέα. 
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▪ Εφαρμογή συστημάτων αποδοτικής χρήσης ενέργειας, όπως εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια, 

προώθηση βιολογικών καυσίμων, εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, συστήματα ενεργειακής πιστοποίησης 

κτιρίων κλπ.. 

▪ Εισαγωγή των Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών που επιτρέπουν την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων 

στις δημόσιες συμβάσεις για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής πρόοδος στις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η διατήρηση της οικονομικής 

βιωσιμότητας. 

▪ Προώθηση του Προγράμματος Κρατικών Επιχορηγήσεων για την εισαγωγή ενός συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης βασισμένου στο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) που 

αφορά την εθελοντική συμμετοχή οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου. 

▪ Προώθηση του ευρωπαϊκού συστήματος ECOLABEL για την προώθηση προϊόντων που έχουν περιορισμένο 

αντίκτυπο στο περιβάλλον και για τη διάχυση λεπτομερών και επιστημονικά αποδεδειγμένων πληροφοριών και 

συμβουλών προς τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα. 

▪ Το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε την καθιέρωση ετήσιου διαγωνισμού για την επιλογή και ανάθεση 

επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν για περιβαλλοντικά ζητήματα και γενικά για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. 

▪ Δημοσίευση πρακτικού οδηγού για την εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη που απευθύνεται στους κύριους 

οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, που εκδόθηκε από το Γραφείο του Επιτρόπου για το Περιβάλλον. 

▪ Συνεργασία του Επιτρόπου Περιβάλλοντος με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) για την 

ίδρυση του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού "Oak Chrysofylli" που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ως 

φιλανθρωπικό ίδρυμα που στοχεύει να βρει πόρους μέσω εθελοντικών εισφορών (που απαλλάσσονται από τον 

φόρο εισοδήματος) από επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να προσφέρουν στην προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

▪ Προώθηση της ιδέας της Βιομηχανικής Οικολογίας μεταξύ των Κυπριακών Βιομηχανιών που ασχολείται με ένα 

οργανωμένο δίκτυο εταιρικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων με στόχο τον περιορισμό της βιομηχανικής ρύπανσης 

και τη σημαντική εξοικονόμηση πρώτων υλών, νερού και ενέργειας. 

▪ Ο Χάρτης Κυπριακών Επιχειρήσεων κατά της Κλιματικής Αλλαγής, η οποία αποτελεί διακήρυξη αρχών που 

χρησιμεύει ως εργαλείο για την ευαισθητοποίηση τόσο των επιχειρήσεων που τηρούν αυτήν όσο και γενικά 

ολόκληρης της κοινωνίας προς την κατεύθυνση του περιορισμού του αποτυπώματος άνθρακα και της μείωσης της 

ενέργειας κατανάλωση. 

▪ Δημιουργία κέντρων συλλογής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων όπως οχήματα, ελαστικά, μπαταρίες, 

ηλεκτρικές συσκευές. 

▪ Δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής και μονάδων διαχείρισης αδρανών υλικών. 

▪ Προγράμματα για τη μείωση των αποβλήτων μέσω ενός προγράμματος διαλογής είτε επί τόπου είτε σε χώρους 

υγειονομικής ταφής με τη συνεργασία των τοπικών αρχών. 

▪ Προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένου νερού μέσω εκστρατειών. 

▪ Πρόγραμμα για τον έλεγχο της διάθεσης βιομηχανικών και εμπορικών αποβλήτων, καθώς και μονάδων 

διαχείρισης βιολογικών αστικών αποβλήτων. 

▪ Έλεγχοι προκειμένου να καθησυχαστεί η εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και η διαχείριση της 

θορύβου σε βιομηχανίες. 

▪ Scientific support to enterprises for adopting new technologies and techniques of reducing gas waste. 

▪ Μηχανισμοί ελέγχου και παρακολούθησης των παραγωγών, εισαγωγέων και διανομέων χημικών ουσιών. 

▪ Εκπαίδευση οργανισμών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ελέγχου της βιομηχανικής ρύπανσης. 

▪ Μηχανισμός ενημέρωσης του κλάδου σχετικά με τον κανονισμό REACH. 

 

16.3 Ελλάδα 
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Η Ελλάδα δεν έχει χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό προσεγγίσεις της ΕΚΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Παρ 'όλα αυτά, η θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού "hotspot για τη 

βιοποικιλότητα" (Legakis, 2010) και η προβολή της γεωργίας στις περιφερειακές οικονομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, 

συμπεριλαμβανομένης της κρητικής οικονομίας, μαζί με την πίεση που ασκεί στο περιβάλλον ο τουριστικός κλάδος, 

ανάγκη του ελληνικού κράτους να θεωρήσει τις προσεγγίσεις της ΕΚΕ ως βασικό εργαλείο αυτής της διαδικασίας. Στο 

πλαίσιο αυτής της ενότητας θα παρουσιαστούν οι κυριότερες πολιτικές και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ελληνική 

κυβέρνηση για το περιβάλλον, μαζί με τις κυριότερες προκλήσεις για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος. 

Πολιτικές και Πρωτοβουλίες. 

Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εισαγάγει τις ακόλουθες πολιτικές τα τελευταία χρόνια: 

i. Ο Νόμος 4014 καθορίζει τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. Για τις 

υλοποιήσεις της, εισήχθησαν διάφορες διαδικασίες, οι οποίες εξασφάλισαν υψηλότερη ποιότητα των 

περιβαλλοντικών όρων, μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, εξάλειψη της διπλής αδειοδότησης, βελτίωση 

της ποιότητας των εκθέσεων περιβαλλοντικής αξιολόγησης καθώς και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. 

ii. Η ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε το 2015 το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (NWMP) (Watson Warley & 

Williams, 2015) με στόχο 

❖ να μειωθεί δραστικά η παραγωγή αποβλήτων κατά κεφαλήν. 

❖ 50% των συνολικών αστικών στερεών αποβλήτων ("αστικά στερεά απόβλητα") να προετοιμαστούν για 

επαναχρησιμοποίηση και να ανακυκλωθούν με τη συλλογή ανακυκλώσιμων και βιολογικών αποβλήτων 

χωριστά. 

❖  Η ανάκτηση ενέργειας για να λειτουργήσει ως συμπληρωματική θεραπευτική επιλογή όταν θα έχουν 

εξαντληθεί όλες οι άλλες επιλογές ανάκτησης. 

❖ Ο χώρος υγειονομικής ταφής να αποτελεί μόνο την επιλογή τελικής επεξεργασίας και να περιορίζεται 

σε λιγότερο από το 30% των συνολικών ποσοτήτων MSW. 

 

Το νέο NWMP βασίζεται στην αρχή της ανακατανομής της διαχείρισης των αποβλήτων σε δημοτικό επίπεδο, 

αναθέτοντας την ευθύνη του διαχωρισμού στην πηγή και της ανακύκλωσης στους δήμους, χρησιμοποιώντας 

μονάδες μικρής κλίμακας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή της κοινότητας, στοχεύοντας σε προηγμένες τεχνικές 

διαχείρισης αποβλήτων και, ως γενική αρχή, τη διατήρηση της διαχείρισης των αποβλήτων στα δημόσια χέρια. 

Αυτά θα οδηγήσουν, σύμφωνα με το σχέδιο, σε μείωση του κόστους, ενώ οι τοπικές κοινότητες θα 

επωφεληθούν από τη διαχείριση των αποβλήτων προσφέροντας τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα, οδηγώντας 

παράλληλα στη δημιουργία 16.000 νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, το κράτος θα φέρει υπό τον δημόσιο 

έλεγχο την πλέον διαχειριζόμενη από ιδιωτική άποψη εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων. 

iii.  Η ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε ένα εθνικό πρόγραμμα πρόληψης αποβλήτων το 2014. Το ελληνικό 

πρόγραμμα πρόληψης των αποβλήτων περιλαμβάνει μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων που θα 

διεξαχθούν με στόχο την επίτευξη των στόχων του. Εισάγει μια σειρά οριζόντιων μέτρων και ειδικών 

μέτρων για τις ροές αποβλήτων, τα αναγκαία βήματα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου 

ρυθμιστικού πλαισίου μαζί με τις δράσεις προώθησης (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 

2016). 

iv. Όσον αφορά το νερό, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία έγκρισης των Σχεδίων 

Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών (RBMP) για την περίοδο 2016-2021. Η Ελλάδα έχει θεσπίσει εθνικό 

πρόγραμμα παρακολούθησης για την αξιολόγηση της κατάστασης τόσο των υπόγειων όσο και των 

επιφανειακών υδάτων. Το πρόγραμμα παρακολουθεί μια σειρά από βιολογικές, γενικές φυσικοχημικές και 
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ειδικές χημικές παραμέτρους. Επιπλέον, παρακολουθεί τους ρύπους προτεραιότητας βάσει της οδηγίας 

2008/105 / ΕΚ. Το δίκτυο παρακολούθησης περιλαμβάνει περισσότερα από 2000 σημεία παρακολούθησης και 

έχει τεθεί σε λειτουργία από το 2012. 

v.  Από το 2010, το Υπουργείο παρακολουθεί επίσης τα ύδατα κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7 / ΕΚ, 

αποδεικνύοντας υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με περισσότερο από 99,4% των ελληνικών υδάτων που έχουν 

χαρακτηριστεί ως "άριστα και καλής ποιότητας" από 2162 νερά κολύμβησης που παρακολουθείται το 2015 

(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2016). 

vi.  Όσον αφορά τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, οι κύριοι παράγοντες της στρατηγικής αυτής θα είναι η μείωση 

της εξάρτησης της χώρας από την εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας, με 

στόχο την επίτευξη σημαντικής μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 και ενίσχυσης της 

προστασίας των καταναλωτών την ίδια ώρα. 

 

Βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, τα περιβαλλοντικά ζητήματα με αυξανόμενη σημασία που 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι τα εξής (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2015): 

 

❖ Η Ελλάδα πρέπει να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να προχωρήσει προς την 

ενεργειακή βιωσιμότητα, ενώ ταυτόχρονα θα αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενεργειακής Κλιματικής Αλλαγής εργάζεται για την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής. Ο 

Οργανισμός επισημαίνει ότι οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν πρέπει να αντιμετωπίσουν την αλλαγή του 

κλίματος και πρέπει να συνεπάγονται την αλλαγή του σημερινού αναπτυξιακού μοντέλου προς μια βιώσιμη, 

πράσινη οικονομία και χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές άνθρακα με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. 

❖ Η Ελλάδα πρέπει να κάνει συνετές επιλογές όσον αφορά τη διαχείριση και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η Ελλάδα φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία ειδών και 

οικοσυστημάτων και η προστασία τους πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο. 

❖ Τέλος, η διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα λόγω 

της μεγάλης ακτογραμμής της χώρας και της φύσης της ως θαλάσσιας κατάστασης. Το Υπουργείο πρέπει να 

κάνει χρήση των εργαλείων του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των 

Παράκτιων Ζωνών και της πολιτικής αντιμετώπισης της διάβρωσης και της Στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή 

της Αδριατικής και του Ιονίου. 

 

16.4 Σλοβενία 

Στον τομέα των περιβαλλοντικών πολιτικών, η Σλοβενία διαθέτει ορισμένα έγγραφα πολιτικής που ρυθμίζουν διάφορες 

πτυχές της προστασίας του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων του 

κλίματος στη χώρα. Οι κύριοι στόχοι που επιδιώκει η Σλοβενία είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η 

προστασία και η διατήρηση των οικοσυστημάτων, η συμβολή σε ποιοτικά πρότυπα διαβίωσης και η κοινωνική ευημερία 

των πολιτών, παρέχοντας ένα καθαρό περιβάλλον, προωθώντας την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και 

εφαρμόζοντας διαχείρισης αποβλήτων.190 Ωστόσο, «δεν υπάρχει ολοκληρωμένο έγγραφο που να στοχεύει συγκεκριμένα 

                                                                 
190 CSR in Slovenia, Jure Zrilic, European Company Law, Vol. 8, No. 2-3, pp 119-122, 2011, University of Oslo Faculty of Law 
Research Paper No. 2011-13 (available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1774757, last accessed: 
31.5.2017); based on National Environment Protection Action Programme 2005-2012  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1774757
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στην περιβαλλοντική αντιμετώπιση της εθνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας για την βιώσιμη ανάπτυξη, 

επικεντρώνεται κυρίως στη μείωση των πιέσεων στο περιβάλλον”191 από πολίτες και εταιρείες. 

Πολιτική 

Ξεκινώντας από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, όπου το δικαίωμα στο υγιές περιβάλλον διαβίωσης 

ορίζεται στο άρθρο 72. Ο ρόλος του κράτους είναι να εξασφαλίσει ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης. Ο νόμος για την 

προστασία του περιβάλλοντος καθορίζει περαιτέρω τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

διεξαχθούν επιχειρήσεις και άλλες δραστηριότητες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και για την 

προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Το Σύνταγμα ορίζει περαιτέρω τις κυρώσεις για την καταστροφή του 

περιβάλλοντος και την αποστολή του κράτους και των τοπικών κοινοτήτων να προστατεύουν και να διατηρούν την 

εθνική και πολιτιστική κληρονομιά. 

Το 2016, το Σύνταγμα τροποποιήθηκε με το δικαίωμα σε πόσιμο νερό. Το άρθρο 70α ορίζει: "Ο καθένας έχει δικαίωμα σε 

πόσιμο νερό. Οι υδάτινοι πόροι αποτελούν δημόσιο αγαθό που διαχειρίζεται το κράτος. Οι υδάτινοι πόροι εξυπηρετούν 

πρωτίστως τη βιώσιμη παροχή πόσιμου νερού στο κοινό και στα νοικοκυριά και σε αυτό το μέρος δεν αντιμετωπίζονται 

ως εμπόρευμα στην αγορά. Το πόσιμο νερό που παρέχεται στο κοινό και στα νοικοκυριά παρέχεται από το κράτος μέσω 

άμεσων και μη κερδοσκοπικών τοπικών κοινοτήτων.”192 Κατά τη διάρκεια της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων 

επιχειρήσεων και των ξένων εξαγορών της βιομηχανίας ποτών της Σλοβενίας με πρόσβαση σε πηγές νερού, το 

Κοινοβούλιο χορήγησε πόσιμο νερό στον πληθυσμό της Σλοβενίας απόλυτη προτεραιότητα πάνω από την οικονομική ή 

άλλη χρήση των υδάτινων πόρων. Κανείς δεν μπορεί να διαθέτει τους υδάτινους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του 

κράτους. Το κράτος τους διαχειρίζεται μόνο και η δημόσια υπηρεσία ύδρευσης δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Οι 

εταιρείες μπορούν ακόμη να χρησιμοποιήσουν τους υδάτινους πόρους για οικονομικό όφελος, εφόσον δεν θέτουν σε 

κίνδυνο την προσφορά στον πληθυσμό και στα νοικοκυριά .193,194 

Σκοπός του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η προστασία του περιβάλλοντος ως θεμελιώδης 

προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη. "Ο σκοπός της προστασίας του περιβάλλοντος είναι η προώθηση και 

καθοδήγηση μιας τέτοιας κοινωνικής ανάπτυξης που παρέχει μακροπρόθεσμες συνθήκες για την ανθρώπινη υγεία, την 

ευημερία και την ποιότητα ζωής και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.”195  Ως εκ τούτου, καθορίζει τις θεμελιώδεις 

αρχές και μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, περιβαλλοντικού ελέγχου, οικονομικών και χρηματοοικονομικών μέσων 

προστασίας του περιβάλλοντος, δημόσιων υπηρεσιών περιβαλλοντικής προστασίας και άλλων θεμάτων που άπτονται 

της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι θεμελιώδεις αρχές που ορίζονται στο νόμο προστατεύουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα από την μία πλευρά και, αφετέρου, περιορίζουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον και τη φύση 

με σκοπό την προστασία του ανθρώπινου περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Ο νόμος ορίζει επίσης τη σχέση μεταξύ 

του δικαιώματος προστασίας του περιβάλλοντος και των επιμέρους οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ενδέχεται 

να απειλήσουν το ανθρώπινο περιβάλλον και το δικαίωμα για ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης. Αυτό απαιτεί από τις 

εταιρείες να «λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και να περιορίσουν τις 

επιπτώσεις τους στους ανθρώπους και το περιβάλλον» και να αποκτήσουν περιβαλλοντική άδεια. Ο νόμος προωθεί την 

                                                                 
191Eurofound: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-
contributions/slovenia/slovenia-greening-the-european-economy-responses-and-initiatives-by-member-states-and-social 
192 PISRS: Constitution of Republic of Slovenia: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1, last accessed: 
31.5.2017  
193 Portal Water Freedom: Right to drinkable water added to the Constitution, news article: 
http://voda.svoboda.si/english/right-to-water-in-slovenia-article-of-the-constitution/ 
194 Internal documents Human Rights in Business Work Group 
195 PISRS: Environmental protection Act: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/slovenia/slovenia-greening-the-european-economy-responses-and-initiatives-by-member-states-and-social
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/slovenia/slovenia-greening-the-european-economy-responses-and-initiatives-by-member-states-and-social
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://voda.svoboda.si/english/right-to-water-in-slovenia-article-of-the-constitution/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
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ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την προστασία του περιβάλλοντος και επίσης δηλώνει το δικαίωμα 

συμμετοχής στη διαμόρφωση των πολιτικών. 

Άλλα σχετικά εθνικά προγράμματα, μέσα και μέτρα είναι: 

❖ Επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020196.που 

εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, εισάγει μια οικολογική οικονομία ανάπτυξης. Η οικονομία της πράσινης 

ανάπτυξης στοχεύει στη στήριξη της μετάβασης στην οικονομία όπου η αποδοτικότητα και οι καινοτομίες 

μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και προάγουν μεγαλύτερη 

ενεργειακή ασφάλεια. Τα μέτρα οικολογικής οικονομικής ανάπτυξης στοχεύουν στη βιώσιμη κατανάλωση και 

παραγωγή. μετατρέποντας τα απόβλητα σε πηγή. την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας (σύμφωνα με 

τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης που υιοθετήθηκε αργότερα) και τις επιβλαβείς για το περιβάλλον 

επιδοτήσεις και τη σωστή τιμολόγηση. Τα μέσα για την παροχή κινήτρων στις εταιρείες για τον περιορισμό των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου περιορίζονταν στο παρελθόν στη φορολογία (φόρος επί των εκπομπών CO), 

ωστόσο το 2009 επέκτειναν τα συστήματα οικονομικής στήριξης για την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ως Eco Fund και για τις εταιρείες. Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση για την υλοποίηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, η Σλοβενία βρίσκεται πίσω από την εφαρμογή των μέτρων για την Πράσινη 

Οικονομική Ανάπτυξη, αν και εγκρίθηκε η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, υποστηρίζοντας την Πράσινη 

Οικονομία Ανάπτυξης επιτρέποντας την προετοιμασία των προσκλήσεων για άμεσα κίνητρα για την ανάπτυξη 

των επιχειρήσεων197 

❖ Πρόγραμμα Πλαίσιο Πράσινης Οικονομίας - στρατηγικός στόχος της Σλοβενίας 

"Η πράσινη οικονομία είναι ο στρατηγικός στόχος της Σλοβενίας που αποτελεί ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων 

πράσινων τεχνολογιών και πράσινων θέσεων εργασίας, την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων και 

την προώθηση και επέκταση της σλοβενικής τεχνογνωσίας. Επιπλέον, αποτελεί ευκαιρία για οικονομική 

ανάπτυξη και βελτίωση από την άποψη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα μειώνονται οι 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα ζωής και την ευημερία των ανθρώπων.”198 

Στις 29 Οκτωβρίου 2015 η κυβέρνηση της Σλοβενίας ενέκρινε το πρόγραμμα-πλαίσιο για τη μετάβαση στην 

πράσινη οικονομία και το πρόγραμμα δράσης για το 2015 και το 2016. Παράλληλα, συγκρότησε διυπηρεσιακή 

ομάδα εργασίας για την εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων. Αργότερα, η εταιρική σχέση για την πράσινη 

οικονομία της Σλοβενίας δημιουργήθηκε για να συνδέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη από την οικονομία, τις μη 

κυβερνητικές οργανώσεις και τις τοπικές κοινότητες και παρέχει ένα πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και 

εφαρμογής αυτού για την ανάπτυξη σχετικών μέτρων και πολιτικών199.  

Μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας επιθυμεί να ενισχύσει τις δραστηριότητες 

διαχείρισης φυσικών πόρων και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της Σλοβενίας. Η τόνωση της 

                                                                 
196Ministrstvozaokolje in prostor: Operativni program ukrepovzmanjšanjaemisij 
toplogrednihplinov do leta 2020, available at: 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/optgp2020.p
df, last accessed: 31.5.2017 
197 Portal Energetika: Prvoletnoporočilo o izvajanjuOperativnegaprogramaukrepovzmanjšanjaemisijtoplogrednihplinov do 
leta 2020: http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/1porocilo_optgp_2020.pdf, last 
accessed: 31.5.2017  
198 Government of Republic of Slovenia – news:  
http://www.vlada.si/en/media_room/newsletter/slovenia_weekly/news/article/partnership_for_slovenias_green_econo
my_established_58746/ 
199 Government of Republic of Slovenia – news:  
http://www.vlada.si/en/media_room/newsletter/slovenia_weekly/news/article/partnership_for_slovenias_green_econo
my_established_58746/ 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/optgp2020.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/optgp2020.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/1porocilo_optgp_2020.pdf
http://www.vlada.si/en/media_room/newsletter/slovenia_weekly/news/article/partnership_for_slovenias_green_economy_established_58746/
http://www.vlada.si/en/media_room/newsletter/slovenia_weekly/news/article/partnership_for_slovenias_green_economy_established_58746/
http://www.vlada.si/en/media_room/newsletter/slovenia_weekly/news/article/partnership_for_slovenias_green_economy_established_58746/
http://www.vlada.si/en/media_room/newsletter/slovenia_weekly/news/article/partnership_for_slovenias_green_economy_established_58746/
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ζήτησης για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες τόσο από πλευράς άμεσου ρόλου του κράτους είναι δυνατή με 

δύο βασικά βραχυπρόθεσμα μέτρα η αύξηση των οικονομικών κινήτρων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και 

δημόσιο τομέα για την ανανέωση των ενεργειακών κτιρίων και τη μεταρρύθμιση του συστήματος πράσινες 

δημόσιες συμβάσεις.200 

❖ Στρατηγική για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας της Σλοβενίας αναφέρει τη δημόσια χρηματοδότηση και τις 

επιδοτήσεις φόρου ως κύρια κίνητρα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.201 

❖ Ενέκρινε επίσης σχέδιο δράσης και διάταγμα για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις).202 

Όσον αφορά την υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον πρωτοβουλιών, η Σλοβενία θέσπισε διάφορα μέσα που 

παρέχουν οικονομική στήριξη σε εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα και ιδιώτες 203: 

❖ Τα πρωτογενή μέτρα για την προώθηση έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 

Σλοβενία είναι δάνεια χαμηλού επιτοκίου και μη επιστρεπτέα οικονομικά κίνητρα, τα οποία και διατίθενται 

στους εμπορικούς αιτούντες και στους ιδιώτες με βάση αίτηση μέσω ενός οργανισμού διοίκησης συνδεδεμένου 

με την κυβέρνηση ως το Περιβαλλοντικό Ταμείο (Eco Fund) από το 2002.204 Το Eco Fund είναι ο μοναδικός 

εξειδικευμένος φορέας στη Σλοβενία που παρέχει οικονομική υποστήριξη για περιβαλλοντικά έργα και 

δημιουργεί οικονομικά κίνητρα για διάφορα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και συστήματα ανανεώσιμης 

ενέργειας.205 Το Eco Fund ανανεώνεται κάθε χρόνο με αυξήσεις στο χρηματικό ποσό που θα εκταμιευθεί.206 

❖ Τα κέντρα αριστείας και τα κέντρα αρμοδιότητας δημιουργήθηκαν με στόχο τη σύνδεση διαφορετικών 

εταιρειών με ερευνητικά ιδρύματα. 

❖ Η άλλη βασική υποστήριξη της Σλοβενίας για την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων τεχνολογιών για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα τιμολόγιο τροφοδοσίας που λειτουργεί εδώ και μια δεκαετία. Ο 

φορέας εκμετάλλευσης δικτύου (Borzen) πληρώνει ένα σταθερό ετήσιο ποσοστό για ανανεώσιμη ηλεκτρική 

ενέργεια, διαφοροποιημένη ανάλογα με την τεχνολογία (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, υδροηλεκτρική και 

βιομάζα).207 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού προωθεί επίσης τα διεθνή περιβαλλοντικά σήματα στο 

πλαίσιο του Παγκόσμιου Δικτύου Οικολογικού Σήματος, κυρίως το EU EcoLabel Flower (στο Sloveneokoljskamarjetica)208 

ως προσέγγιση για την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον 209.  

                                                                 
200GreenS project official web-site: The green economy is one of Slovenia’s strategic guidelines: 
http://greensproject.eu/en/the-green-economy-is-one-of-slovenias-strategic-guidelines-2/ 
201 Ministry of Environment and Spatial Planning:  
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/narava/biotska.pdf 
202 For more see chapter Sustainable Public Procurement 
203 European Environment Agency: Slovenia: https://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries/slovenia, last accessed: 
31.5.2017  
204 Ecologic Institute: Assessment of climate change policies in the context of the European Semester 
Country Report: Slovenia, published by European commission at: 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/reporting/docs/sl_2014_en.pdf, last accessed: 31.5.2017  
205 ECO fund official web-site: https://www.ekosklad.si/information-in-english, last accessed: 31.5.2017 
206 Ecologic Institute: Assessment of climate change policies in the context of the European Semester 
Country Report: Slovenia, published by European commission at: 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/reporting/docs/sl_2014_en.pdf, last accessed: 31.5.2017 
207https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/reporting/docs/sl_2014_en.pdf 
208 Internal documents by Workgroup on Human Rights and Business (MOP) 

http://greensproject.eu/en/the-green-economy-is-one-of-slovenias-strategic-guidelines-2/
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/narava/biotska.pdf
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries/slovenia
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/reporting/docs/sl_2014_en.pdf
https://www.ekosklad.si/information-in-english
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/reporting/docs/sl_2014_en.pdf
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16.5 Νορβηγία 

Η Νορβηγία και οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες αναγνωρίζονται για την εντατική περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους 

τόσο στην κοινωνία όσο και στις επιχειρήσεις. Η βιωσιμότητα αναγνωρίζεται από τη νορβηγική κυβέρνηση ως 

θεμελιώδης διάσταση των υπεύθυνων εταιρειών. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης και η τρέχουσα 

έρευνα επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικά την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα στα επιχειρηματικά τους μοντέλα και στις στρατηγικές δημιουργίας αξίας. Η Λευκή Βίβλος 

του 2009 προσδιορίζει την Πράσινη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ως προσέγγιση για την αντιμετώπιση της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, 2009). Αν και η ορολογία έχει μετατοπιστεί 

ελαφρά από το 2009, ώστε να ενσωματωθεί μια ολιστική αντίληψη της διαχείρισης από περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

οικονομικές διαστάσεις, η γενική προϋπόθεση παραμένει η ίδια - οι εταιρείες θα πρέπει να παρακολουθούν και να είναι 

υπεύθυνες για τον πλήρη αντίκτυπο των προϊόντων / και την κοινωνία. 

Από τη Λευκή Βίβλο του 2009, η νορβηγική κυβέρνηση εργάστηκε για την περαιτέρω ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

και κοινωνικής βιωσιμότητας στα νορβηγικά επιχειρηματικά μοντέλα. Έχει δοθεί άμεση προσοχή στην ανάγκη 

υιοθέτησης βιώσιμων στρατηγικών και καινοτόμων και ανταγωνιστικών τεχνολογιών στη βιομηχανία από τη νορβηγική 

κυβέρνηση (μακροπρόθεσμο σχέδιο για την έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2015-2024, νέα δέσμευση 

εκπομπών για τη Νορβηγία για το 2030), η έρευνα Συμβούλιο της Νορβηγίας (έρευνα για την καινοτομία και την 

βιωσιμότητα, στρατηγική για το 2015-2024) και η ίδια η νορβηγική βιομηχανία (Νορβηγία 203040). Η κυβέρνηση ζήτησε 

τη μετάβαση σε "προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σημαντικά λιγότερες αρνητικές συνέπειες για το κλίμα και το 

περιβάλλον από ό, τι σήμερα" (Regjeringen.no, 2014). Αυτό είναι γνωστό στη Νορβηγία ως πράσινη μετατόπιση. 

Η πράσινη μετατόπιση απαιτεί συστηματική και παγκόσμια οικονομική μετάβαση και το σχέδιο της Νορβηγίας για την 

αναδιάρθρωση της οικονομίας της. Η νορβηγική κυβέρνηση έχει θεσπίσει εθνικά μέτρα για την επίτευξη της πράσινης 

βάρδιας. Ένα από τα βασικά μέτρα επικεντρώνεται στη μείωση των εκπομπών, ιδίως στον τομέα των μεταφορών. Η 

Νορβηγική Υπηρεσία Περιβάλλοντος έγραψε έκθεση σχετικά με τις μειώσεις των εκπομπών και τις εξελίξεις στη 

Νορβηγία. Η έκθεση περιγράφει τους βασικούς παράγοντες για τη μείωση των εκπομπών για διάφορους βιομηχανικούς 

κλάδους, όπως οι μεταφορές, η γεωργία, το πετρέλαιο και οι κατασκευές, και εξηγεί διάφορα μέτρα στους τομείς αυτούς 

(Νορβηγικός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2014). 

Το 2015, υπήρχε επίσης Λευκή Βίβλος, Νέα δέσμευση εκπομπών για το 2030, Έκθεση αριθ. 13 στο Storting (Υπουργείο 

Κλιματικών και Περιβάλλοντος, 2015), στο οποίο περιγράφεται η στρατηγική για το κλίμα της Νορβηγίας και επεκτάθηκε 

η μείωση των εκπομπών, όπως περιγράφεται στην έκθεση του Νορβηγικού Οργανισμού Περιβάλλοντος (2014). Η έκθεση 

εντόπισε τους τομείς προτεραιότητας της κλιματικής πολιτικής της Νορβηγίας για μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030, 

που αντιστοιχεί στο 40% (Υπουργείο Κλιματικών και Περιβάλλοντος, 2015). Οι τομείς εστίασης είναι οι μειωμένες 

εκπομπές στον τομέα των μεταφορών, η ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών παραγωγής και τεχνολογίας χαμηλών 

εκπομπών στη βιομηχανία, η διαχείριση του CO2, ο ενισχυμένος ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η φιλική 

προς το περιβάλλον ναυτιλία (Υπουργείο Κλιματικών και Περιβάλλοντος, 2015). Όλοι αυτοί οι τομείς δράσης εξαρτώνται 

από τη δέσμευση της βιομηχανίας ότι θα αρχίσουν να επιλέγουν βιώσιμες διαδικασίες. 

Με βάση τη σημασία των επιχειρήσεων για μια πράσινη μετάβαση, η κυβέρνηση διόρισε την "επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων για την πράσινη ανταγωνιστικότητα" τον Ιούνιο του 2015 (Gronkonkurransekraft no, 2016). Η 

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έλαβε το καθήκον να συμβουλεύει την κυβέρνηση σχετικά με μια στρατηγική για την 

πράσινη ανταγωνιστικότητα. Εργάστηκαν με εννέα μεμονωμένους κλάδους της βιομηχανίας για τη δημιουργία τομέων 

οδικών χαρτών για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας. Η τελική συμβολή της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ήταν μια έκθεση 

                                                                                                                                                                                                                            
209 See other chapters: Directive 2014/95/EU in chapter CSR Reporting and Disclosure and Ecolabels in chapter Consumer 
Awareness and Responsible Business Promotion 
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συστάσεων προς την κυβέρνηση για την ανάπτυξη του επόμενου προϋπολογισμού και επίσημης περιβαλλοντικής 

στρατηγικής. Στο σχήμα 5 συνοψίζονται οι συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικής που περιλαμβάνονται στην τελική 

έκθεση της επιτροπής (2016). Επί του παρόντος, περιμένουμε να δούμε πώς ενσωματώνει η κυβέρνηση τις συμβουλές 

τους. 

 

 
Συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Πράσινη Ανταγωνιστικότητα (2016). 

 

16.6 Τσεχική Δημοκρατία 

Το δικαίωμα των ανθρώπων στο ευνοϊκό περιβάλλον περιλαμβάνεται στον νόμο για το περιβάλλον αριθ. 17/1992 Coll. 

όπως τροποποιήθηκε. Ο νόμος ορίζει τη μόνιμα βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς η ανάπτυξη διατηρεί τη σημερινή αλλά και τη 

μελλοντική γενεά τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες της ζωής και δεν μειώνει την πολλαπλή φύση και 

διατηρεί τις φυσικές λειτουργίες των οικοσυστημάτων. 

Στην Κύπρο, εγκρίθηκε η πρώτη Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη το 2004, το έγκυρο έγγραφο που εγκρίθηκε ως 

στρατηγικό πλαίσιο για την αειφόρο ανάπτυξη της Τσεχικής Δημοκρατίας από το ψήφισμα της κυβέρνησης το 2010. Το 

έγγραφο αυτό αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την πολιτική απόφαση στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων 

που υιοθετεί η CR σε σχέση με την ένταξη στην ΕΕ, τον ΟΟΣΑ και τον ΟΗΕ, σεβόμενη ταυτόχρονα τις ειδικές συνθήκες της 

CR. Χρησιμεύει ως σημείο εκκίνησης για την εκπόνηση εννοιολογικού υλικού (τομεακές πολιτικές ή προγράμματα 

δράσης) και για στρατηγική απόφαση στο πεδίο της κρατικής διοίκησης και της τοπικής δημόσιας διοίκησης και για τη 

συνεργασία τους με ομάδες συμφερόντων. Σε σχέση με το SRUR ČR εκπονούνται εκθέσεις για την κατάσταση υπό την 

αιγίδα του Συμβουλίου Κυβερνήσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στόχος του οποίου είναι η χαρτογράφηση των 

επιτευχθέντων στόχων στο Στρατηγικό Πλαίσιο και η ενημέρωση των πολιτικών και του κοινού σχετικά με το καθεστώς 

και την ανάπτυξη τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης στην CR. Προς το παρόν, το παρόν έγγραφο ενημερώνεται. 

Με την υιοθέτηση του στρατηγικού πλαισίου για την αειφόρο ανάπτυξη, η CR στηρίζει τα συμπεράσματα του συνεδρίου 

Γη το 1992 και το συνέδριο Rio + 20 το 2012 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Το σημαντικότερο επίσημο αποτέλεσμά 

του ήταν η έγκριση της πρόθεσης αποδοχής των παγκόσμιων στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs - Αειφόροι 

Αναπτυξιακοί Στόχοι) που συνδέονται με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας από τη Διακήρυξη της Χιλιετίας του 

ΟΗΕ από το 2000 (ΑΣΧ - Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας) . Αυτή η πρόθεση επιτεύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν 

εγκρίθηκαν 17 ΣΕΔ στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών (25-27 Σεπτεμβρίου 2015). 

Το κύριο στρατηγικό έγγραφο της Τσεχικής Δημοκρατίας στον τομέα της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

είναι η Πολιτική Προστασίας του Κλίματος στην CR, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα της κυβέρνησης αριθ. 207 της 22ας 
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Μαρτίου 2017. Τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση ενέκρινε η Στρατηγική στέγασης στις κλιματικές αλλαγές στις 

συνθήκες της Δ.Δ. που επικεντρώνεται στο θέμα της στέγασης στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Ένας από τους κύριους στόχους στον τομέα της ενέργειας είναι η διασφάλιση των ενεργειακών αναγκών της Τσεχικής 

Δημοκρατίας σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η σημερινή διατύπωση της Κρατικής Ενεργειακής Σύλληψης 

προϋποθέτει ότι οι ασφαλείς προμηθευτές ενέργειας για την αποδεκτή τιμή θα διασφαλίζονται με την προτιμησιακή 

χρήση όλων των διαθέσιμων εγχώριων πηγών ενέργειας με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών με τον πιο 

φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Με την πτώση της παραγωγής σε σχέση με τον οικονομικό μετασχηματισμό, λόγω της 

αλλαγής της σύνθεσης των πηγών ενέργειας ή της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, η κατανάλωση ενέργειας 

μειώνεται σταδιακά. 
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17 CSR Stakeholders  
Ακολουθεί μια περίληψη των stakeholders οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω για κάθε χώρα.  

 

17.1 Κύπρος  

Γραφείο Κυπριακού Προγραμματισμού 

❖ Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως (Διαμεσολαβητής) 

❖ Γραφείο του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

❖ Επιτροπή Εθνικής Βιοηθικής Κύπρου 

❖ Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

❖ Δίκτυο ΕΚΕ Κύπρου 

❖ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΚΕΒΕ) 

❖ Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

17.2 Ελλάδα 

❖ Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλίας 

❖ Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

❖ Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

❖ Συνήγορος του Πολίτη 

❖ Γενική Γραμματεία Καταναλωτών. 

❖ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

❖ CSR Hellas 

17.3 Ισπανία 

❖ Το Συμβούλιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ισπανίας (CERSE) 

❖ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης 

❖ Γραφείο Κοινωνικής Ευθύνης της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Extremadura 

❖ Υπεύθυνη Κανταβρία  

❖ Περιφερειακή κυβέρνηση της Γαλικίας 

❖ Σχέδιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Καστίλλης-Λεόν 

❖ Περιφερειακό δίκτυο στρατηγικής για την ενθάρρυνση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Μούρθια 

❖ Σύστημα διαχείρισης Navarra Innovarse 

❖ Το δίκτυο RETOS, ένα δίκτυο κοινωνικά υπεύθυνων περιοχών  που περιλαμβάνει πολλούς δήμους, ομάδες 

δήμων και δημόσιες διοικήσεις που βρίσκονται σε άλλες ισπανικές περιφέρειες. 

❖ Δίκτυο διασυνοριακών κινήτρων για την ΕΚΕ, όπου συμμετέχουν και  αρκετές άλλες περιοχές της Ισπανίας 

και της Πορτογαλίας. 

❖ Κρατικό Συμβούλιο ΕΚΕ 

❖ Γραφείο Ύπατου Αρμοστή της Κυβέρνησης για την Marca España 

❖ Εθνικό Συμβούλιο Αναπηρίας 

❖ Γραφείο Προσοχής στην Αναπηρία (OADIS) 

❖ Δίκτυο CSR της Banco Santander 

❖ Περιφερειακό Συμβούλιο της Extremadura για την προώθηση της ΕΚΕ. 

17.4 Νορβηγία 
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❖ Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας 

❖ Υπουργείο Εξωτερικών 

❖ Υπουργείο Περιβάλλοντος 

❖ Υπουργείο Παιδιών και Ισότητας 

❖ Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθμισης 

❖ Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και Καινοτομίας 

❖ Εθνικό σημείο επαφής για τη Νορβηγία ως οδηγό για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του 

ΟΟΣΑ 

❖ Νορβηγική Συνομοσπονδία Συνδικάτων, 

❖ Ομοσπονδία Νορβηγικών Επιχειρήσεων Εμπορίου και Υπηρεσιών και Coop Norway 

❖ Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας 

❖ Εξωτερική Υπηρεσία 

❖ Norad - Ο Νορβηγικός Οργανισμός Συνεργασίας για την Ανάπτυξη 

❖ Norfund - Το Νορβηγικό Ταμείο Επενδύσεων για τις Αναπτυσσόμενες Χώρες παρέχει επίσης καθοδήγηση και 

απαίτηση για την εξασφάλιση βιώσιμων και υπεύθυνων δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. 

❖ Συνομοσπονδία Νορβηγικών Επιχειρήσεων (NHO), 

❖ Ομοσπονδία Επιχειρήσεων της Νορβηγίας (Virke), 

❖ Οικονομία Νορβηγία, 

❖ Ένωση Νορβηγών Εφοπλιστών 

❖ Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιων Λογιστών 

❖ Νορβηγική Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης (NUES) 

17.5 Σλοβενία 

❖ Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για 

τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

❖ Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας είναι υπεύθυνο για το Εθνικό Σημείο Επαφής του 

ΟΟΣΑ και την εφαρμογή της οδηγίας 2014/95 / ΕΕ (μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση) στις εθνικές  

❖ Το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών εκπροσωπείται στην 

Ομάδα Υγείας για την ΕΚΕ και ήταν υπεύθυνο για το Νόμο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (που τώρα 

μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας). 

❖ Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης: ρύθμιση και προώθηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. 

❖ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας: κανονισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

πράσινη οικονομία 

❖ Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

❖ Σλοβενικό δίκτυο ΕΚΕ 

❖ Διυπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

❖ Ένωση Σλοβενικών Καταναλωτών 

❖ IRDO - Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ευθύνης 

❖ Εταιρική σχέση για την κοινωνική ευθύνη της Σλοβενίας 

❖ Γραφείο της κυβέρνησης της Σλοβενίας για την ανάπτυξη και ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής 

❖ Πιστοποίηση Bureau Veritas για το πιστοποιητικό κοινωνικής ευθύνης SA 8000 

17.6 Τσεχική Δημοκρατία 

❖ Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου 

❖ Συμβούλιο Ποιότητας της Κοινωνικής  

❖ Υπευθυνότητας  μέσω του Επαγγελματικού Τμήματος για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη 
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❖ Δημιουργία του Εθνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο - 

οργάνωση υποδοχής του εθνικού δικτύου είναι η Ένωση Κοινωνικής Ευθύνης 

❖ Ένωση Εταιρικής Υπευθυνότητας (A-CSR), 

❖ Φόρουμ επιχειρηματικών ηγετών (BLF), 

❖ Επιχειρήσεις για την Κοινωνία (BPS), 

❖ Τσεχικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (CBCSD) 

❖ Εθνικό Δίκτυο Παγκόσμιου Συμφώνου Τσεχικής Δημοκρατίας (GCNCR) 

❖ Το Γραφείο Εργασίας της CR 

ANNEX I: Πρακτικές ΕΚΕ στις χώρες Road - CSR  

 

Τίτλος πρακτικής Περιγραφή πρακτικής Περισσότερες πληροφορίες 

ΚΥΠΡΟΣ 

Το Δεκέμβριο του 2011, το Προεδρείο Προγραμματισμού ανέθεσε σε συμβουλευτικό προσωπικό τη στήριξη της 

ανάπτυξης ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ΕΚΕ (2013-2015). Το Φεβρουάριο του 2013, αυτό εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο Υπουργών. Ειδικότερα, το εθνικό σχέδιο δράσης υπογραμμίζει: 

▪ Δικτύωση 

▪ Ενημέρωση 

▪ Εκπαίδευση/Δημιουργία ικανοτήτων 

Ευθυγράμμιση με παγκόσμιες πολιτικές για την ΕΚΕ 

Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ 

Η Κύπρος έχει θεσπίσει μέτρα ενημέρωσης, 

διάδοσης και ευαισθητοποίησης σε σχέση με 

τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. 

 

Οικουμενικό Σύμφωνο των 

Ηνωμένων Εθνών 

Η Κύπρος είναι μια χώρα που αναφέρεται στο 

Οικουμενικό Σύμφωνο των Ην. Εθνών, στα 

πρότυπα και τα εργαλεία που αναπτύσσει και 

στις πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, καθώς και ενθαρρύνει τους 

διάφορους οργανισμούς να υιοθετήσουν τις 

αρχές αυτές στις επιχειρηματικές πρακτικές 

τους.  

 

Κατευθυντήριες αρχές των 

Ηνωμένων Εθνών για τις 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα 

Η Κύπρος έχει επιδείξει δέσμευση έναντι των 

UNGP μέσω της διαμόρφωσης του ΕΣΔ για τις 

Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

το οποίο συμμορφώνεται με τις διεθνείς 

κατευθυντήριες γραμμές 

 

ISO 26000 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) 

εξέδωσε το κυπριακό πρότυπο CYS ISO 26000: 

2014 - Οδηγίες για την Κοινωνική Ευθύνη. 

 

ΕΚΕ στις ΜμΕ 

 
Οργανώνονται πέντε σεμινάρια για τις ΜΜΕ 

(ένα σε κάθε περιοχή της Κύπρου). 
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Σεμινάρια ΕΚΕ για τις ΜμΕ Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα βασικά 

ζητήματα: 

▪ Οφέλη από την ΕΚΕ για όλες τις 

επιχειρήσεις. 

▪ Εφαρμογή των δραστηριοτήτων ΕΚΕ. 

▪ Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

▪ Εκθέσεις βιωσιμότητας και 

▪ Τρόποι επικοινωνίας της ΕΚΕ. 

Κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης  

Σχετικές δράσεις 

 

Η Κύπρος προσπαθεί με κάποιες ενέργειες να 

υποστηρίξει την ένταξη των απομακρυσμένων 

από την αγορά εργασίας ατόμων. Παρέχονται 

κίνητρα στις επιχειρήσεις με τη μορφή 

επιδοτήσεων για να ενθαρρυνθούν ώστε να 

προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε 

μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας. 

 

Ενημέρωση των καταναλωτών και προώθηση της υπεύθυνης επιχείρησης 

Οδηγός πληροφοριών ΕΚΕ 

 

Βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, θα 

αναπτυχθεί και θα διανεμηθεί ηλεκτρονικά 

ένας οδηγός πληροφόρησης για την ΕΚΕ στον 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

 

Δίκτυο ΕΚΕ Κύπρου 

Η ικανότητα του Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης της Κύπρου θα επεκταθεί, για 

παράδειγμα με την ανάπτυξη της ιστοσελίδας 

της. Το δίκτυο είναι μια κοινοπραξία του 

Γραφείου Προγραμματισμού (δημόσιος 

τομέας), του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου (ιδιωτικός τομέας) και 

του ακαδημαϊκού τομέα μέσω του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

 

Προώθηση της ΕΚΕ σε ιστότοπους 

για τις αρμόδιες αρχές 

Οι ιστοσελίδες των αρμόδιων αρχών θα 

αναπτυχθούν και θα επεκταθούν ώστε να 

περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο τμήμα ΕΚΕ. 

 

Κοινωνικό Βαρόμετρο 

Θα εισαχθεί το Κοινωνικό Βαρόμετρο A.S.B.I 

(Δείκτης Ευαισθητοποίησης & Κοινωνικής 

Συμπεριφοράς) για την αξιολόγηση της 

ευαισθητοποίησης της ΕΚΕ στην κοινωνία των 

πολιτών και τις επιχειρήσεις. 

 

Απονομή βέλτιστων πρακτικών 

ΕΚΕ 

Θα συσταθεί ομάδα εργασίας για τον 

καθορισμό κριτηρίων (π.χ. 

αποτελεσματικότητα, καινοτομία και 

δυνατότητα μεταφοράς σε άλλους 

οργανισμούς) για τις καλύτερες πρακτικές ΕΚΕ 

που μπορούν να βραβευθούν και να 

διαδοθούν. 
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Υποβολή εκθέσεων και δημοσιοποίηση της ΕΚΕ  

 

Εθνικός Μηχανισμός ΕΚΕ 

Θα ιδρυθεί εθνικός μηχανισμός ΕΚΕ για να 

εξασφαλιστεί η εφαρμογή του εθνικού 

σχεδίου δράσης και να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητά του, καθώς και να 

εξασφαλιστεί η εμπλοκή των ενδιαφερομένων 

μερών. 

 

Ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη 

λογοδοσία σε εισηγμένες 

εταιρείες 

Η λογοδοσία των εισηγμένων εταιρειών θα 

προωθηθεί με τη σταδιακή εισαγωγή των 

εκθέσεων σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο 

Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και σύμφωνα με τον 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ και 

τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

 

Αναφορά κοινωνικής ευθύνης σε 

ημικρατικούς οργανισμούς 

Οι ημικρατικοί οργανισμοί υποχρεούνται να 

γνωστοποιούν στατιστικά στοιχεία ΕΚΕ, με 

βάση 20 δείκτες σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές του GRI. Ορισμένοι 

δείκτες θα ισχύουν για όλους τους 

οργανισμούς, ενώ άλλοι θα εξαρτώνται από 

τον τομέα της βιομηχανίας. 

 

ΕΚΕ στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

Ετήσια διάσκεψη ΕΚΕ 

Θα οργανωθεί ετήσια διάσκεψη για τη 

διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 

σχετικά με την πολιτική ΕΚΕ. Οι συμμετέχοντες 

θα μάθουν για την ΕΚΕ και τους τρόπους 

αντιμετώπισης πιθανών προκλήσεων. 

 

Ευαισθητοποίηση και προώθηση 

της ΕΚΕ στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα 

Προκειμένου να προωθηθεί η ΕΚΕ στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα αποσταλεί 

επιστολή στα πανεπιστήμια και στις σχολές 

διοίκησης επιχειρήσεων για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις έξι αρχές του 

ΟΗΕ για υπεύθυνη εκπαίδευση στον τομέα 

της διαχείρισης. 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα και υπεύθυνη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού 

Προώθηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

Προκειμένου να προωθηθεί ο σεβασμός των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κυβέρνηση θα 

εργαστεί για τη δημιουργία νομικού και 

πολιτικού πλαισίου για κυβερνητικούς και 

ημικρατικούς οργανισμούς καθώς και για 

επιχειρήσεις, αυξάνοντας τη συνεργασία της 

με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

και με ειδικούς οργανισμούς ΕΚΕ. Αυτό θα 

μπορούσε, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει 

την εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας για το 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

καθώς και την κατάρτιση σε αυτό το θέμα. 

 

Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των 
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Παιδιού παιδιών και την αναφορά των καταχρήσεων 

αυτών των δικαιωμάτων, έχει καθιερωθεί ο 

Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ο 

Επίτροπος μπορεί να αποφασίσει να 

διερευνήσει περαιτέρω τις καταγγελίες και να 

τις διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή.  

Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις  

Ενοποίηση των δημόσιων 

συμβάσεων 

Πολλές δημόσιες διοικήσεις στην Κύπρο 

αρχίζουν να ενσωματώνουν βιώσιμες 

δημόσιες συμβάσεις.   

 

Οικονομικές υποχρεώσεις και καταπολέμηση της διαφθοράς   

Νόμοι περί διαφθοράς 

Ο νόμος περί δημόσιας υπηρεσίας περιέχει 

ειδικές διατάξεις κατά της διαφθοράς, αλλά η 

Κύπρος εξακολουθεί να στερείται 

ολοκληρωμένης νομοθεσίας κατά της 

διαφθοράς και της δωροδοκίας. 

 

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

Τομεακά εργαλεία υποστήριξης 

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν αναπτύξει 

διάφορα τομεακά υποστηρικτικά εργαλεία, τα 

οποία βοηθούν τις επιχειρήσεις, μεταξύ 

άλλων, να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 

τους επιδόσεις. 

 

 

Τίτλος πρακτικής Περιγραφή πρακτικής Περισσότερες πληροφορίες 

ΕΛΛΑΔΑ 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναπτύξει μια περίληψη των προτεραιοτήτων και των προκλήσεων της ΕΚΕ στην 

ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Τα πρώτα βήματα για 

την ανάπτυξη της ΕΚΕ στην Ελλάδα περιλαμβάνουν: 

▪ Παροχή πληροφοριών και 

▪ Ευαισθητοποίηση 

 

Ευθυγράμμιση με παγκόσμιες πολιτικές για την ΕΚΕ 

Φόρουμ CSR 
 

Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα φόρουμ 

για την ΕΚΕ που θα παρακολουθεί την 

ανάπτυξη της ΕΚΕ σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Η ΕΚΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 
Τομεακή κατάρτιση ΕΚΕ 

Η κυβέρνηση θα υποστηρίξει την εισαγωγή 

ειδικής τομεακής κατάρτισης στον τομέα της 

ΕΚΕ για τα ανώτερα στελέχη των εταιρειών, 

τους διευθυντές HR, τους επαγγελματίες της 

ΕΚΕ, τα συνδικάτα και τους εργαζομένους. 
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Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια γενική 

εισαγωγή στην ΕΚΕ, τις τομεακές αναλύσεις 

της ΕΚΕ και τη στρατηγική διαχείριση της ΕΚΕ. 

Ενημέρωση των καταναλωτών και προώθηση της υπεύθυνης επιχείρησης 

CSR Website  
 

Η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να 

υποστηρίξει την υλοποίηση της ΕΚΕ στον 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 

αναπτύσσοντας έναν δικτυακό τόπο της ΕΚΕ 

που θα περιλαμβάνει τόσο πρακτικές ΕΚΕ από 

την κυβέρνηση όσο και πρακτικές εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. 

 

 
Γραφεία υποστήριξης της ΕΚΕ 

Η δημιουργία γραφείων υποστήριξης της ΕΚΕ 

στις επιχειρήσεις και στις δημόσιες αρχές θα 

στηρίξει την ευαισθητοποίηση και την 

εφαρμογή των εθνικών και διεθνών προτύπων 

ΕΚΕ.  

 

Σήμανση για τα ελληνικά 
προϊόντα 

Η εισαγωγή της ελληνικής σήμανσης 

προϊόντων και υπηρεσιών θα στηρίξει την 

υπεύθυνη κατανάλωση. 

 

Βραβεία για την ΕΚΕ 
 

Η κυβέρνηση προτίθεται να εισαγάγει 

βραβείο ΕΚΕ για τις καλύτερες επιχειρήσεις 

που εφαρμόζουν ΕΚΕ. 

 

ΕΚΕ στις ΜμΕ  

Αύξηση ενημέρωσης 

Η κυβέρνηση υποστηρίζει τις ΜΜΕ για να 

αυξήσουν την ενημέρωση σχετικά με την ΕΚΕ 

μέσω της διάδοσης πρακτικών ΕΚΕ. 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα και υπεύθυνη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού 

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο 

του Ελληνικού Δημοσίου για θέματα που 

αφορούν στην προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 

Ο Έλληνας Διαμεσολαβητής 

Είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή που εγκρίνεται 

από το Σύνταγμα και έχει ως καθήκον τη 

διαμεσολάβηση μεταξύ δημόσιας διοίκησης 

και πολιτών, προκειμένου να βοηθήσει τους 

πολίτες να διεκδικούν αποτελεσματικά τα 

δικαιώματά τους. 

 

Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις 

Κριτήρια προμηθευτών 
Έχουν εισαχθεί κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

κριτήρια για τις δημόσιες συμβάσεις. 

 

Χρηματοοικονομική υποχρέωση και καταπολέμηση της διαφθοράς 

Νόμοι περί διαφθοράς 

Ο νόμος περί δημόσιας υπηρεσίας περιέχει 

ειδικές διατάξεις κατά της διαφθοράς, αλλά η 

Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται 

ολοκληρωμένης νομοθεσίας κατά της 

 



 

214 
             Road – CSR                             https://www.interregeurope.eu/road-csr/ 

διαφθοράς και της δωροδοκίας. 

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

Πολιτικές και πρωτοβουλίες 

Η κυβέρνηση έχει εισαγάγει κάποιες πολιτικές 

και πρωτοβουλίες για την προστασία του 

περιβάλλοντος, αλλά δεν έχει χρησιμοποιήσει 

σε μεγάλο βαθμό τις προσεγγίσεις της ΕΚΕ για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

 

 

 

Τίτλος πρακτικής Περιγραφή πρακτικής Περισσότερες πληροφορίες 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Η Ισπανική Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2014-2020 είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ισπανίας για την 

ΕΚΕ. Σκοπός του είναι η διάδοση των αξιών της κοινωνικής ευθύνης στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Ευθυγράμμιση με παγκόσμιες πολιτικές για την ΕΚΕ 

Ευθυγράμμιση δημόσιων 

πολιτικών με τους ΣΒΑ (SDG’s) 

Από το 2016, η εμφάνιση των νέων στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης είχε σημαντικό αντίκτυπο 

στην ευθυγράμμιση των δημόσιων πολιτικών 

με τα SDG, με αποτέλεσμα μη διαρθρωτικές 

αλλαγές σε διάφορους οργανισμούς και 

δημόσιους φορείς. 

 

EKE στις ΜμΕ  

Πρωτοβουλία 'RSE-PYME'  

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα από το οποίο το 

Υπουργείο επιδιώκει να προσεγγίσει την 

έννοια της ΕΚΕ συγκεκριμένα σε μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα και υπεύθυνη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού 

Σχέδιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(2008) 

Το σχέδιο αυτό έχει δύο κύριες 

προτεραιότητες: «Ισότητα, μη διάκριση και 

ενσωμάτωση» και «Εγγύηση για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα», τα οποία 

ενσωματώνονται σε ένα σύνολο ενεργειών 

στο πλαίσιο της επιμέρους δράσης για την 

εξωτερική δράση και την εσωτερική δράση. 

 

Κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές   

Ετικέτα αναγνώρισης 
 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των 100 μέτρων 

που εισήχθησαν στη στρατηγική για την 

επιχειρηματικότητα και την απασχόληση των 

νέων (2013-2016), οι εργοδότες μπορούν να 

Πληροφορίες σχετικά με τη 

στρατηγική για την 

επιχειρηματικότητα και την 

απασχόληση των νέων και την 
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λάβουν αναγνωριστικό σήμα αν αναλάβουν 

την ευθύνη να στηρίξουν την ένταξη των νέων 

στην αγορά εργασίας . 

ετικέτα (ισπανική) 

Ενημέρωση των καταναλωτών και προώθηση της υπεύθυνης επιχείρησης 

Κρατικό Συμβούλιο για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Το Συμβούλιο Δημόσιας Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης δημιουργήθηκε το 2008 για να 

υποστηρίξει την κυβέρνηση στην ανάπτυξη 

των πολιτικών ΕΚΕ. 

 
 

Νόμος περί βιώσιμης οικονομίας 
2011 

Ο νόμος για την αειφόρο οικονομία για το 

2011 περιλάμβανε ειδικά άρθρα για την ΕΚΕ 

(προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

και της αειφορίας στη διαχείριση των 

δημόσιων επιχειρήσεων) για τη δημιουργία 

ενός νομικού πλαισίου για την ΕΚΕ στην 

Ισπανία (ως πρώτος νόμος). 

 

Υποβολή εκθέσεων και δημοσιοποίηση της ΕΚΕ 

Ανάπτυξη της οδηγίας 2014/95 

/ΕΕ  

Στην Ισπανία, η οδηγία βρίσκεται ακόμη σε 

διαδικασία μεταφοράς, αν και υπαρχει ένα 

σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί σχετικά με τις  

δημόσιες αναφορές.. 

 

Η ΕΚΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

Ισπανική στρατηγική εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης για την 

περίοδο 2014-2020 

Η κατάρτιση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη 

είναι μια από τις προτεραιότητες που 

προσδιορίζονται στην ισπανική στρατηγική 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την περίοδο 

2014-2020, η οποία αφιερώνει ένα 

συγκεκριμένο θέμα σε αυτό και θεσπίζει 

σημαντικά μέτρα για την εφαρμογή της. 

 

Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις 

Σχέδιο Πράσινων Προμηθειών 

Ο κύριος στόχος αυτού του Σχεδίου είναι η 

εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον 

πρακτικών στο περιβάλλον των συμβάσεων. 

 

Σχέδιο νόμου για τις συμβάσεις 

του δημόσιου τομέα 

Η δημοσίευση του νέου νόμου των 

συμβάσεων είναι μια διαδικασία 

εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις 

δημόσιες συμβάσεις, η οποία θα επιτρέψει 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

δημοσίων δαπανών, θα διευκολύνει τη 

συμμετοχή των ΜΜΕ και των δημόσιων αρχών 

μέσω συμβάσεων για την υποστήριξη κοινών 

κοινωνικών στόχων 

 

Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις   
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Ισπανική στρατηγική εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης 2014-2020 

Αφιερώνει ένα ειδικό τμήμα για τις κοινωνικά 

υπεύθυνες επενδύσεις, θεσπίζοντας μια σειρά 

μέτρων. 

 

Χρηματοοικονομική υποχρέωση και καταπολέμηση της διαφθοράς 

Διαφάνεια, πρόσβαση του κοινού 

στην πληροφόρηση και χρηστή 

διακυβέρνηση 

Ο νόμος 19/2013, της 9ης Δεκεμβρίου, απαιτεί 

από όλες τις δημόσιες διοικήσεις και 

οντότητες να δημοσιεύουν πληροφορίες 

σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται, τις 

κρατικές επιδοτήσεις και τις κρατικές 

ενισχύσεις, καθώς και τις αμοιβές των 

ανώτερων στελεχών. 

 
https://www.boe.es/boe/ 
dias/2013/12/10/pdfs/ BOE-A-
2013-12887.pdf  
 

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

Ισπανικό Γραφείο για την 
Κλιματική Αλλαγή 
 

Ο κύριος σκοπός της είναι η διαμόρφωση 

εθνικής πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος 

σύμφωνα με την κοινοτική και διεθνή 

νομοθεσία στον τομέα αυτό και η ανάπτυξη 

μέσων που θα επιτρέψουν την επίτευξη των 

στόχων που καθορίζονται στην παρούσα 

πολιτική. 

 

Επιτροπή Συντονισμού Πολιτικής 

για την Αλλαγή του Κλίματος 

(CCPCC) 

Πρόκειται για ένα όργανο συντονισμού και 

συνεργασίας μεταξύ της γενικής κρατικής 

διοίκησης και των αυτόνομων κοινοτήτων για 

την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας 

εκπομπών και συμμόρφωσης με τις διεθνείς 

και κοινοτικές υποχρεώσεις πληροφοριών που 

είναι εγγενείς σε αυτό.  

 

 

 

Τίτλος πρακτικής Περιγραφή πρακτικής Περισσότερες πληροφορίες 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Ένα έγγραφο καθοδήγησης της ΕΚΕ στη Νορβηγία κυκλοφόρησε το 2009 με τίτλο «Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μια 

παγκόσμια οικονομία». Υποστηρίζει ότι: 

▪ Το κράτος πρέπει να κρατιέται με τον υψηλότερο βαθμό λογοδοσίας στις δικές του δραστηριότητες και στην 

εποπτεία του ιδιωτικού τομέα και 

▪ Οι ευθύνες των εταιρειών. 

Ευθυγράμμιση με παγκόσμιες πολιτικές για την ΕΚΕ 

Κατευθυντήριες γραμμές του 

ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις 

Οι νορβηγικές εταιρείες γνωρίζουν και τηρούν 

τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

 

Οικουμενικό Σύμφωνο των 
Οι νορβηγικές εταιρείες γνωρίζουν και τηρούν 

την παγκόσμια εταιρεία των Ηνωμένων 
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Ηνωμένων Εθνών Εθνών. 

Παγκόσμια Πρωτοβουλία 

Αναφοράς (GRI). 

Οι νορβηγικές εταιρείες γνωρίζουν και τηρούν 

την πρωτοβουλία Global Reporting Initiative 

(GRI). 

 

EKE στις ΜμΕ 

Αύξηση ενημέρωσης   

▪ Ορισμένες εταιρείες εξακολουθούν 

να αγωνίζονται για την πλήρη 

ενσωμάτωση στρατηγικών εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης στα 

επιχειρηματικά τους μοντέλα 

▪ Η έρευνα επικεντρώνεται στην 

παροχή βοήθειας στις εταιρείες να 

βρουν πρακτικούς τρόπους για την 

εφαρμογή στρατηγικών εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα και υπεύθυνη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού 

 

Νορβηγικό Σύνταγμα 2014 

Πολλά ανθρώπινα δικαιώματα προστέθηκαν 

ειδικά στο Σύνταγμα της Νορβηγίας για το 

2014. 

 

Νόμος για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στη Νορβηγία 

Ο Νόμος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 

Νορβηγίας ορίζει ότι ορισμένες συμβάσεις για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν την ίδια ισχύ 

με τη νορβηγική νομοθεσία και υπερισχύουν 

της νομοθεσίας που αντιβαίνει σε αυτές. 

 

Κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές 

Ο νόμος περί εργασιακού 

περιβάλλοντος 

Έχει υιοθετηθεί για να εξασφαλίσει ένα 

εργασιακό περιβάλλον που παρέχει τη βάση 

για μια υγιή, ουσιαστική και ασφαλή 

κατάσταση εργασίας, σε συνάρτηση με το 

επίπεδο της τεχνολογικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης της κοινωνίας. 

 

Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και υπεύθυνη προώθηση των επιχειρήσεων 

Ίδρυμα για τα δάση στη Νορβηγία 

Ένας δικτυακός οδηγός για τους καταναλωτές, 

χρησιμοποιώντας παραδοσιακά και κοινωνικά 

μέσα για τη διάδοση φοινικέλαιου. Στόχος του 

είναι να ενημερώνει τους πελάτες σχετικά με 

τις επιβλαβείς επιπτώσεις της βιομηχανίας 

φοινικέλαιου. 

 

Επισήμανση προϊόντων 
Η επισήμανση των προϊόντων χρησιμοποιείται 

στη Νορβηγία ως εργαλείο για την ενημέρωση 

των καταναλωτών σχετικά με τις ηθικές και 
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περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων 

τους. 

Υποβολή εκθέσεων και δημοσιοποίηση της ΕΚΕ 

Μη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση 

Η μη χρηματοοικονομική αναφορά είναι 

υποχρεωτική από το 1996 για τις νορβηγικές 

εταιρείες. 

 

Νόμος περί λογιστικής 

Ο νόμος περί λογιστικής του 1996 

αναθεωρήθηκε για να δώσει εντολή στις 

μεγάλες επιχειρήσεις να υποχρεώνονται τώρα 

να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την ΕΚΕ 

στις ετήσιες εκθέσεις τους. 

 

Η ΕΚΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

Κοινωνικές οργανώσεις 

Υπάρχουν πολλές κοινωνικές οργανώσεις που 

παρέχουν καθοδήγηση και προσλήψεις από 

τον κλάδο για να εξασφαλίσουν βιώσιμες και 

υπεύθυνες δραστηριότητες στο εξωτερικό. 

 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Τα περισσότερα από τα πανεπιστήμια και τα 

κολλέγια στη Νορβηγία προσφέρουν ενότητες 

γύρω από την ΕΚΕ και την εταιρική 

βιωσιμότητα σ προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών στη διαχείριση της 

τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και των 

οικονομικών θεμάτων. 

 

Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις 

Κανονισμοί για τις δημόσιες 

συμβάσεις 

Το 2007, η κυβέρνηση δημιούργησε νέους και 

βελτιωμένους κανονισμούς για τις δημόσιες 

συμβάσεις ο οποίος απαιτεί από τον δημόσιο 

τομέα να καταργήσει τους προμηθευτές που 

έχουν καταδικαστεί για διαφθορά, 

οργανωμένο έγκλημα, απάτη ή ξέπλυμα 

χρήματος. 

 

Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις 

White Paper 

Η νορβηγική κυβέρνηση καλεί τα ιδιωτικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δώσουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην κοινωνική ευθύνη 

στις δραστηριότητές τους και ενθαρρύνει όλα 

τα τμήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα να 

αυξήσουν τη διαφάνεια στις επενδύσεις τους 

(Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, 2009). 

 

Χρηματοοικονομική υποχρέωση και καταπολέμηση της διαφθοράς 
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Ο Νορβηγικός Γενικός Ποινικός 

Κώδικας 

Ο Νορβηγικός Γενικός Ποινικός Κώδικας που 

περιγράφει τον νόμο κατά της διαφθοράς 

απορρέει από τις συστάσεις του ΟΟΣΑ κατά 

της διαφθοράς 

 

Αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

Η πράσινη αλλαγή 

Η κυβέρνηση ζήτησε τη μετάβαση σε 

"προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν 

σημαντικά λιγότερες αρνητικές συνέπειες για 

το κλίμα και το περιβάλλον από ό, τι σήμερα" 

 

Νέα δέσμευση εκπομπών για το 

2030 

Πρόκειται για μια Λευκή Βίβλο που 

περιγράφει τη στρατηγική για το κλίμα της 

Νορβηγίας και επεκτάθηκε στις μειώσεις των 

εκπομπών, όπως περιγράφεται στην έκθεση 

του Οργανισμού Περιβάλλοντος της 

Νορβηγίας (2014). 

 

 

Τίτλος πρακτικής Περιγραφή πρακτικής Περισσότερες πληροφορίες 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Σχεδιάζεται ένα σχέδιο δράσης για την ΕΚΕ στη Σλοβενία. Έχουν ήδη εφαρμοστεί διάφορες πρακτικές ΕΚΕ. 
Βασίζονται ιδίως: 

▪ Ευαισθητοποίηση και 
▪ Βραβεία. 

  

Ευθυγράμμιση με παγκόσμιες πολιτικές για την ΕΚΕ 

Υποστήριξη των κατευθυντήριων 

γραμμών των Ην. Εθνών 

Η κυβέρνηση υποστηρίζει την εφαρμογή των 

κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών, 

αναπτύσσοντας τομείς προτεραιότητας και 

μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με αυτό. 

 

EKE στις ΜμΕ   

 

Οδηγίες για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη 

Οδηγίες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Ένα πρότυπο για τις εταιρείες όταν 

αναπτύσσουν τους δικούς τους κώδικες 

δεοντολογίας ή κώδικες δεοντολογίας. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν ένα 

σύνολο γενικών κανόνων για την κοινωνικά 

υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά σε 

κάθε τομέα, μέγεθος ή οργανωτική δομή. 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα και υπεύθυνη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού 

Ανάπτυξη ενός ΕΣΔ 

Η Σλοβενία αναπτύσσει το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στο πλαίσιο της ευθύνης του 

κράτους να διαδώσει και να εφαρμόσει τις 

κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις 
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επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Υποβολή εκθέσεων και δημοσιοποίηση της ΕΚΕ 

Εκθέσεις ΕΚΕ 
Οι εταιρείες που αναφέρονται στην ΕΚΕ στις 
ετήσιες εκθέσεις τους μπορούν να τη 
χρησιμοποιήσουν ως στοιχείο μάρκετινγκ στο 
πλαίσιο της πολιτικής ΕΚΕ.  

 
 

Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και υπεύθυνη προώθηση των επιχειρήσεων 

Horus -  βραβείο βέλτιστης 
πρακτικής ΕΚΕ 
 

Το Ινστιτούτο για την ΕΚΕ διοργανώνει το 
βραβείο "Horus" για την προώθηση 
υπεύθυνων επιχειρήσεων. 

Ιστοσελίδα βραβείων Horus 
(σλοβενικά) 
Πληροφορίες για το βραβείο 
Horus (Αγγλικά) 

Ανταλλαγή γνώσεων ΕΚΕ 

Η κυβέρνηση υποστηρίζει επιχειρηματικά 
σχέδια που διευκολύνουν την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών ΕΚΕ και την προώθηση 
κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων.   

 

Βραβείο επιχειρήσεων φιλικών 
προς τις οικογένειες 
 

Το πιστοποιητικό Family Friendly Enterprise 
παρέχεται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 
φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές. Η 
πιστοποίηση διαχειρίζεται το Ινστιτούτο 
Ekvilib. 

Ινστιτούτο Ekvilib. 

Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις    

Κοινωνική επιχειρηματικότητα 
Υπάρχει ένας στόχος για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
στη Σλοβενία. 

 
 
 

Κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές   

Προώθηση των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας 

Η κυβέρνηση υποστηρίζει την ανάπτυξη 
ευκαιριών διά βίου μάθησης για τους 
εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. 

 

Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις   

Πράσινες και κοινωνικά 
υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στις δημόσιες προσφορές. 
Μια νομική απαίτηση για την συμπερίληψη 
περιβαλλοντικών κριτηρίων μπορεί να 
συμπεριληφθεί στο μέλλον.  

 
Ινστιτούτο Ekvilib. 

Χρηματοοικονομική υποχρέωση και καταπολέμηση της διαφθοράς 

Επιτροπή κατά της διαφθοράς 

Έχει δημιουργηθεί μια Επιτροπή 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και για 
τη βελτίωση της διαφάνειας σε τομείς όπως η 
άσκηση πολιτικής πίεσης.  

Επιτροπή κατά της διαφθοράς 

Αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

Περιβαλλοντικές πολιτικές 

Η Σλοβενία έχει αναπτύξει πολλές 

περιβαλλοντικές πολιτικές όπως: 

▪ Σύνταγμα της Δημοκρατίας της 

Σλοβενίας 

▪ Επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου έως το 2020 
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▪ Πρόγραμμα «Πράσινη οικονομία» 

 

 

 

 

 

Τίτλος πρακτικής Περιγραφή πρακτικής Περισσότερες πληροφορίες 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

Ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την ΕΚΕ της Τσεχίας εγκρίθηκε από την κυβέρνηση (Απρίλιος 2014). Οι δράσεις 

ΕΚΕ στην Τσεχική Δημοκρατία περιλαμβάνουν ιδίως: 

▪  Ανταλλαγή γνώσεων και 

▪ Παροχή πληροφοριών 

 

Η Τσεχική Δημοκρατία δήλωσε ότι σκοπεύει να συμπεριλάβει δράσεις για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στο εθνικό της σχέδιο δράσης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. 
  

Ευθυγράμμιση με παγκόσμιες πολιτικές για την ΕΚΕ 

Πύλη πληροφοριών ΕΚΕ 

Μια εθνική πύλη ΕΚΕ για την πληροφόρηση 

θα ξεκινήσει το 2014 για να παράσχει 

πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες 

γραμμές για την ΕΚΕ (π.χ. κατευθυντήριες 

γραμμές του ΟΟΣΑ). 

 

Παγκόσμιο Εθνικό Δίκτυο των 
Ηνωμένων Εθνών  

Το 2014 θα δημιουργηθεί ένα Εθνικό Δίκτυο 

των Ηνωμένων Εθνών για το Παγκόσμιο 

Σύμφωνο.  

 

Ανθρώπινα δικαιώματα και υπεύθυνη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού 

Παρακολούθηση των 
επιχειρήσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα 

Οι τσεχικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι 

φορείς θα συνεργαστούν για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 

επιχειρήσεις 

 

EKE στις ΜμΕ   

 
Πληροφορίες για τις ΜΜΕ 

Θα δημοσιευθεί μια δημοσίευση που θα 

παρέχει στις ΜΜΕ πληροφορίες για την ΕΚΕ. 

 
 

Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και υπεύθυνη προώθηση των επιχειρήσεων 

Ανταλλαγή γνώσεων ΕΚΕ 

Μέσω διασκέψεων, συμβουλίων  και 

σεμιναρίων, θα προωθηθεί η ανταλλαγή 

γνώσεων σχετικά με την ΕΚΕ και θα διαδοθούν 

καλές πρακτικές ΕΚΕ.  

 

CSR Forum  

Από το 2014 και εξής θα εισαχθεί ένα ετήσιο 

Φόρουμ για την ΕΚΕ από το Συμβούλιο 

Ποιότητας και το Υπουργείο Βιομηχανίας και 

Εμπορίου.  
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Τσεχικά τεχνικά πρότυπα (CSN) 

Το Τσεχικό Γραφείο Προτύπων, Μετρολογίας 

και Δοκιμών θα υιοθετήσει τα τσεχικλα 

τεχνικά πρότυπα στη διαχείριση της ΕΚΕ. 

 

Υποβολή εκθέσεων και δημοσιοποίηση της ΕΚΕ  

Μη χρηματοοικονομικές 

αναφορές 

Η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι 

ένα από τα πρώτα υποχρεωτικά μέτρα στο 

πλαίσιο της ΕΚΕ στην Κοινωνική 

Υπευθυνότητα. 

 

Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις   

Επενδύσεις στην ΕΚΕ 
 

Θα θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για την 

προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων 

στην ΕΚΕ. 

 
 
 

Κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές   

Οι γυναίκες στη διοίκηση 
 

Θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο για την 

ενσωμάτωση περισσότερων γυναικών στη 

διαχείριση.  

 

Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις   

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
κριτήρια 

Θα εισαχθούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

κριτήρια στις δημόσιες συμβάσεις. 
 
 

Χρηματοοικονομική υποχρέωση και καταπολέμηση της διαφθοράς 

Κυβερνητικό Συμβούλιο 

Είναι το συμβουλευτικό όργανο της 

κυβέρνησης για τον τομέα της μάχης κατά της 

διαφθοράς.. Μέρος της εξουσίας του 

κυβερνητικού συμβουλίου είναι ο 

συντονισμός και η αξιολόγηση της μάχης κατά 

της διαφθοράς, η υποβολή των σχεδίων στην 

κυβέρνηση για την υιοθέτηση μέτρων κατά 

της διαφθοράς κλπ. 

 
 

Αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

Περιβαλλοντικές πολιτικές  

Η Τσεχική Δημοκρατία έχει αναπτύξει 

ορισμένες περιβαλλοντικές πολιτικές όπως: 

▪ Πολιτική προστασίας του κλίματος. 

▪ Στρατηγική στέγασης στις κλιματικές 

αλλαγές σύμφωνα με τους όρους της 

Κοινωνικής Υπευθυνότητας.. 
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ANNEX II: Καλές Πρακτικές 

Χώρα Καλές Πρακτικές 

Κ
ύ

π
ρ

ο
ς 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (SRI)  

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΤΣΙΜΈΝΤΟΥ VASSILIKO  

ΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ 

CYTA – ΑΡΧΉ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΚΎΠΡΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ)  

360 0 Report software (Germany) 

Ελ
λά

δ
α

 

Creta Maris S.A. 

Avra Hotels Collection 

Kouvidis S.A. 

Cosmos Sport S.A. 

FTC| FOUTOURIS PROJECT 

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.  

Lyrarakis S.A. 

CSR in Action Ηνωμένο Βασίλειο  

Ισ
π

α
νί

α
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΕΥΤΙΚΗΣ DIRSE  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ COOPRADO. ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ EXTREMADURA 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - EXTREMADURA  

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, "ΔΙΚΤΥΟ RETOS" 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EFR  

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ WORLDCOB, ΗΠΑ 

http://www.csr-ccci.org.cy/index.php?option=com
https://www.vassiliko.com/en/corporate-social-responsibility
http://www.csr-ccci.org.cy/index.php?option=com
http://www.childcom.org.cy/
http://www.cse.com.cy/en-GB/regulated-market/listing/corporate-governance/
https://www.cyta.com.cy/id/e281/en
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
http://www.360report.org/en/
https://www.cretamaris.gr/gr/green-cretan-all-inclusive-crete-hotel/sustainability-report
https://www.kouvidis.gr/el/company/Total%20quality/
https://www.cosmossport.gr/el/Article/i-etaireia-23.html
https://www.xalkiadakis.gr/el/home
https://lyrarakis.com/arxeia/sustainability/sustainability_EN.pdf
https://www.csralahligroup.com/
http://www.cooprado.es/
http://rsextremadura.juntaex.es/
http://extremadura2030.com/presentacion/
http://www.empleo.gob.es/redretos/es/index.htm
http://worldcob-csr.com/
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Σλ
ο

β
εν

ία
 

HORUS – ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ    

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ SAUBERMACHER – Komunala Murska 

Sobota LLC  

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 2014  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ «SIMBIOZA GENESIS»  

ΤΟ 100% ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ PIPISTREL  

Iskraemeco and Fair Meter 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ERSTE BANK A.D NOVI SAD, SERBIA 

Τσ
έχ

ικ
η

 Δ
η

μ
ο

κρ
α

τί
α

 ΕΚΕ ΣΤΟΝ ΌΜΙΛΟ CEZ  

ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GEFOS   

ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIEMENS   

ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Pivovary Staropramen   

ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ PWC   

ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ŠKODA AUTO   

ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AGRICO   

Ν
ο

ρ
β

η
γί

α
 

SISVI - ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

SUSPRO - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ 

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ  

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ LCA (O-LCA) ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ 

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΥΚΛΙΚΟΎ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΜΟΝΤΈΛΟΥ  

ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΊΩΣΗ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ  

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑ (UCCSRI)  

 

http://www.horus.si/
http://www.certifikatdpp.si/
https://www.saubermacher-komunala.si/si/o-%20podjetju/druzbena-odgovornost
https://www.saubermacher-komunala.si/si/o-%20podjetju/druzbena-odgovornost
http://mdos.si/
http://mdos.si/
http://www.simbioza.eu/
http://www.pipistrel.si/top-quality/ecolution-our-philosophy
http://fairsmartmeter.com/
https://www.erstebank.rs/sr/o-nama/drustveno-odgovorno-poslovanje
http://www.cez.cz/
http://www.gefos.cz/
http://www.siemens.com/cz/cz/home.html
https://www.pwc.com/cz/cs.html
http://www.skoda-auto.cz/
http://www.agrico.cz/
https://sisvi.no/
https://www.ntnu.no/suspro/
https://www.ntnu.no/suspro/
https://www.ntnu.edu/sustainability/sustainable-design-and-business-models
mailto:Magnus.sparrevik@ntnu.no
https://sisvi.no/
http://arim.no/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/id1441/
http://uccsri.com/

