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Ειςαγωγι ςτθν ενότθτα
Η εταιρικι ευκφνθ αποτελεί μζροσ του ςφγχρονου τρόπου διεξαγωγισ
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, τθσ καλισ θγεςίασ και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων
και αποτελεί ζναν από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι επιχειριςεισ
τοποκετοφνται ςτθν κοινωνία, κακϊσ ενιςχφει τθ φιμθ και τθν εικόνα των
εταιρειϊν που βελτιϊνουν το ςυνολικό βιοτικό επίπεδο ςτθν κοινωνία.
Η ενότθτα Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (ΕΚΕ) είναι μια ειςαγωγικι ενότθτα για
τουσ υποψθφίουσ εμπειρογνϊμονεσ ςτον τομζα τθσ αειφορίασ για να μάκουν για
τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να αναπτφξουν, να
διαχειριςτοφν και να ςυντονίςουν πολιτικζσ, ςτρατθγικζσ και τακτικζσ ΕΚΕ.

Ενότθτα 3.1 Οριςμόσ και πεδίο εφαρμογισ τθσ ΕΚΕ
3.1.1 Ειςαγωγι
Υπάρχει ζνα αυξανόμενο ςφνολο δεδομζνων που αποδεικνφει τα οφζλθ των
κοινωνικά υπεφκυνων εταιρειϊν από τθν άποψθ τθσ βελτίωςθσ των οικονομικϊν
επιδόςεων: μειωμζνο λειτουργικό κόςτοσ, βελτιωμζνθ εικόνα και φιμθ του
εμπορικοφ ςιματοσ, αυξθμζνεσ πωλιςεισ και αφοςίωςθ των πελατϊν, αυξθμζνθ
παραγωγικότθτα και ποιότθτα, αυξθμζνθ ικανότθτα προςζλκυςθσ και διατιρθςθ
των εργαηομζνων, μειωμζνθ ρυκμιςτικι εποπτεία και πρόςβαςθ ςε κεφάλαια.
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντεσ που ςυγκλίνουν τθν τελευταία δεκαετία για να
διαμορφϊςουν τθν κατεφκυνςθ του τομζα τθσ ΕΚΕ, μεταξφ των οποίων οι πιο
ςθμαντικοί είναι: αυξθμζνοσ ακτιβιςμόσ των ενδιαφερομζνων, πιο εξειδικευμζνθ
ςυμμετοχι των εμπλεκομζνων, πολλαπλαςιαςμόσ κωδικϊν, προτφπων, δεικτϊν και
κατευκυντιριων γραμμϊνν, αφξθςθ τθσ αξίασ τθσ αλυςίδασ, τθσ διαφάνεια και τθσ
υποβολισ εκκζςεων, αυξανόμενο δθμόςιο ςυμφζρον και δράςθ, αυξανόμενθ πίεςθ
των επενδυτϊν και νζα κίνθτρα που βαςίηονται ςτθν αγορά, ςτθν πρόοδο ςτθν
πίεςθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ για τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ "επζνδυςθσ
ςτθν ΕΚΕ".

3.1.2 Σφντομθ περιγραφι
Η γνώςθ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο
ενδοεπιχειρθςιακόσ
εκπαιδευτισ κα:


Ρεριγράφει τθν ζννοια
τθσ Εταιρικισ
Υπευκυνότθτασ.



Κακορίςει το πεδίο και

Δεξιότθτεσ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο
ενδοεπιχειρθςιακόσ
εκπαιδευτισ κα είναι ςε
κζςθ:
 Αναπτφξει μια
ςτοιχειϊδθ ικανότθτα
εντοπιςμοφ και
ανάλυςθσ

Αρμοδιότθτεσ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο εκπαιδευτισ
τθσ εταιρείασ κα ζχει
αποκτιςει τθν ευκφνθ και
τθν αυτονομία:
 Εφαρμόςει τισ βαςικζσ
αρχζσ τθσ ΕΚΕ ςτον
οργανιςμό.


Σχεδιάςει ζνα ςχζδιο

τθν πολυπλοκότθτα τθσ
εταιρικισ κοινωνικισ
ευκφνθσ (CSR).


Κακορίςει τθν ζννοια
των ενδιαφερομζνων
και τθσ ςχζςθσ τουσ με
τισ επιχειριςεισ και των
επιπτϊςεων ςτθ λιψθ
αποφάςεων από τουσ
διευκυντζσ.

δεοντολογικϊν
ηθτθμάτων και να λφςει
προβλιματα
δεοντολογίασ ςε
επιχειρθματικό πλαίςιο.

δράςθσ για τθ
βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ
των ενδιαφερομζνων
με τισ επιχειριςεισ.

3.1.3 Περιεχόμενο ενότθτασ
3.1.3.1 Ζννοια τθσ Εταιρικισ Υπευκυνότθτασ. Πεδίο εφαρμογισ και
πολυπλοκότθτα
Η ζννοια τθσ ΕΚΕ εμφανίςτθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 και ςτισ αρχζσ τθσ
δεκαετίασ του 1970. H ΕΚΕ ενκαρρφνει τισ επιχειριςεισ να εξετάςουν τα
ςυμφζροντα τθσ κοινωνίασ, αναλαμβάνοντασ τθν ευκφνθ για τον αντίκτυπο των
δραςτθριοτιτων τουσ ςτουσ καταναλωτζσ, ςτουσ εργαηόμενουσ, ςτουσ μετόχουσ,
ςτισ κοινότθτεσ και ςτο περιβάλλον ςε όλεσ τισ πτυχζσ των λειτουργιϊν τουσ. Στθν
πραγματικότθτα, παραδείγματα επιχειριςεων που επιδιϊκουν να βελτιϊςουν τθν
κοινωνία, τθν κοινότθτα ι ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ενδιαφερομζνων μποροφν να
εντοπιςτοφν πριν από εκατοντάδεσ χρόνια1.
Σφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων του 2002
ςχετικά με τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ: ςυμβολι των επιχειριςεων ςτθν
αειφόρο ανάπτυξθ2 "... Η εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ είναι μια ζννοια ςτθν οποία οι
εταιρείεσ ενςωματϊνουν κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ δράςεισ ςτισ
επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και ςτθν αλλθλεπίδραςι τουσ με τουσ
ενδιαφερόμενουσ φορείσ ςε εκελοντικι βάςθ".
Σφμφωνα με το πρότυπο ISO 26000, ο ςτόχοσ τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ
είναι να μεγιςτοποιιςει τθ ςυμβολι ενόσ οργανιςμοφ ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ.
Η ΕΚΕ μπορεί επίςθσ να οριςτεί ωσ το ςφνολο των εκελοντικϊν πολιτικϊν και των
επακόλουκων διαδικαςιϊν διαχείριςθσ που απορρζουν από εταιρικζσ αποφάςεισ
που αποςκοποφν ςτθν υλοποίθςθ δράςεων ςτον τομζα τθσ οικονομίασ, του
περιβάλλοντοσ, τθσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ και τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ3. Κατά
ςυνζπεια, θ ΕΚΕ μπορεί να κεωρθκεί ωσ οργανωτικό μζςο για τθν εφαρμογι τθσ
ζννοιασ τθσ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2002).
1

Carroll, A. B., Lipartito, K. J., Post, J. E., Werhane, P. H., & Goodpaster, K. E. (Eds.). (2012). Corporate
responsibility: the American Experience. Cambridge: Cambridge University Press.
2
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0347:FIN:EN:PDF
3
Muñoz, M. J., Fernández, A., Nieto, L., Rivera, J. M., León, R., & Escrig, E. (2009). SMEs and corporate
social responsibility: The perspective from Spanish companies. International Journal of Sustainable
Economy, 1(3), 270–288.

Η ΕΚΕ αναφζρεται γενικά ςε μια άποψθ τθσ εταιρείασ και του ρόλου τθσ ςτθν
κοινωνία, θ οποία αναλαμβάνει τθν ευκφνθ των επιχειριςεων να επιδιϊκουν
ςτόχουσ και, παράλλθλα, να μεγιςτοποιοφν το κζρδοσ και τθν ευκφνθ μεταξφ των
εμπλεκόμενων ϊςτε να κρατοφν τθν επιχείρθςθ υπεφκυνθ για τισ ενζργειζσ τθσ.
Ρροκειμζνου θ ΕΚΕ να επιτφχει το ςτόχο τθσ, πρζπει να πλαιςιωκεί με τζτοιο τρόπο
ϊςτε να καλφπτεται το ςφνολο των επιχειρθματικϊν ευκυνϊν. Η βιβλιογραφία
υποδθλϊνει ότι υπάρχουν τζςςερα είδθ κοινωνικισ ευκφνθσ: οικονομικι, νομικι,
θκικι και φιλανκρωπικι και αυτά τα ςτοιχεία μποροφν να απεικονιςτοφν ωσ
πυραμίδα (Εικ. 1)4.

Σχιμα 1. Η πυραμίδα τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ (Carroll, 1991)

Ο οριςμόσ τθσ ΕΚΕ ςε τζςςερα μζρθ ζχει ωσ εξισ: "Η εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ
περιλαμβάνει τισ οικονομικζσ, νομικζσ, δεοντολογικζσ και φιλανκρωπικζσ
προςδοκίεσ που ζχει θ κοινωνία ςε μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι"56. Αυτό το ςφνολο
τεςςάρων αρμοδιοτιτων δθμιουργεί μία δομι που βοθκά να περιγράψει με
λεπτομζρειεσ και να πλαιςιϊνει ι να χαρακτθρίηει τθ φφςθ των ευκυνϊν των
επιχειριςεων ςτθν κοινωνία τθσ οποίασ αποτελεί μζροσ.
1. Οικονομικζσ ευκφνεσ. Ωσ βαςικι προχπόκεςθ φπαρξθσ, οι επιχειριςεισ
ζχουν οικονομικι ευκφνθ ζναντι τθσ κοινωνίασ που τουσ επζτρεψε να
δθμιουργθκοφν και να διατθρθκοφν.

4

Carroll, A. B. (1991). “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral
Management of Organizational Stakeholders.” Business Horizons (July/ August): 39–48.
5
Carroll, A. B. 1979. “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance.” Academy
of Management Review 4(4): 497–505.
6
Carrol, 1991, op, cit.

2. Νομικζσ ευκφνεσ. Η κοινωνία κζτει τουσ ελάχιςτουσ βαςικοφσ κανόνεσ βάςει
των οποίων οι επιχειριςεισ μποροφν να λειτουργιςουν. Αυτοί οι βαςικοί
κανόνεσ περιλαμβάνουν τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ και ςτθν
πραγματικότθτα αντικατοπτρίηουν τθν άποψθ τθσ κοινωνίασ για τθν
«κωδικοποιθμζνθ θκικι», επειδι διατυπϊνουν κεμελιϊδεισ ζννοιεσ για
δίκαιεσ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ όπωσ αυτζσ κακορίηονται από νομοκζτεσ
ςε ομοςπονδιακό, κρατικό και τοπικό επίπεδο.
3. Δεοντολογικζσ ευκφνεσ. Οι κανονιςτικζσ προςδοκίεσ των περιςςοτζρων
κοινωνιϊν κεωροφν ότι οι νόμοι είναι ουςιϊδεισ αλλά όχι επαρκείσ και θ
κοινωνία αναμζνει από τισ επιχειριςεισ να λειτουργοφν και να διεξάγουν τισ
υποκζςεισ τουσ με θκικό τρόπο. Οι Δεοντολογικζσ Ευκφνεσ ςυνοψίηουν τα
πρότυπα, τουσ κανόνεσ και τισ προςδοκίεσ που αντικατοπτρίηουν τθν
ανθςυχία των ενδιαφερομζνων ςχετικά με το περιβαλλοντικό ηιτθμα, τα
πολιτικά δικαιϊματα και πολλά άλλα.
4. Οι φιλανκρωπικζσ ευκφνεσ περιλαμβάνουν αυτζσ τισ εταιρικζσ ενζργειεσ ωσ
ανταπόκριςθ ςτισ προςδοκίεσ τθσ κοινωνίασ - ςυμπεριλαμβανομζνων των
ςυνειςφορϊν ςτθν εκπαίδευςθ, ςτισ τζχνεσ ι ςτθν κοινότθτα. Η εταιρικι
φιλανκρωπία περιλαμβάνει όλεσ τισ μορφζσ επιχειρθματικισ παρζμβαςθσ.
Με βάςθ μια διετι μελζτθ, το Ραγκόςμιο Επιχειρθματικό Συμβοφλιο για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ κατζλθξε ςε αρκετά ςυμπεράςματα ςχετικά με τα οφζλθ τθσ ΕΚΕ
ςτισ επιχειριςεισ7:
-

-

-

-

Μια ςυνεκτικι ςτρατθγικι εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ, βαςιςμζνθ ςτθν
ακεραιότθτα, τισ υγιείσ αξίεσ και μια μακροπρόκεςμθ προςζγγιςθ,
προςφζρει ςαφι επιχειρθματικά οφζλθ ςτισ επιχειριςεισ και βοθκά μια
επιχείρθςθ να ςυμβάλει κετικά ςτθν κοινωνία.
Μια ςτρατθγικι εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ παρζχει ςτισ επιχειριςεισ τθν
ευκαιρία να δείξουν το ανκρϊπινο τουσ πρόςωπο.
Μια τζτοια ςτρατθγικι απαιτεί τθ ςυμμετοχι ςε ανοικτό διάλογο και
εποικοδομθτικζσ ςυμπράξεισ με κυβερνιςεισ ςε διάφορα επίπεδα,
διακυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, άλλα ςτοιχεία
τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και, ιδίωσ, τοπικζσ κοινότθτεσ.
Κατά τθν εφαρμογι ςτρατθγικισ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ, οι
επιχειριςεισ πρζπει να αναγνωρίηουν και να ςζβονται τισ τοπικζσ και
πολιτιςτικζσ διαφορζσ, διατθρϊντασ ταυτόχρονα υψθλά και ςυνεπι
παγκόςμια πρότυπα και πολιτικζσ.
Η ανταπόκριςθ ςτισ τοπικζσ διαφορζσ ςθμαίνει τθ λιψθ ςυγκεκριμζνων
πρωτοβουλιϊν.

3.1.3.2 Ενδιαφερόμενα μζρθ
Οριςμόσ των ενδιαφερόμενων μερών

7

https://www.wbcsd.org/

Η αναγνϊριςθ και θ ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων είναι ζνα βαςικό ςτοιχείο τθσ
ΕΚΕ. Το ISO 26000 ορίηει ότι "ζνασ οργανιςμόσ κα πρζπει να κακορίηει ποιοσ
ενδιαφζρεται για τισ αποφάςεισ και τισ δραςτθριότθτζσ του ϊςτε να κατανοιςει τισ
επιπτϊςεισ του και πϊσ να τισ αντιμετωπίςει".
Επιπλζον, οι κατευκυντιριεσ αρχζσ του ΟΗΕ απαιτοφν ςτθν Αρχι 18 ότι οι εταιρείεσ
ςυμμετζχουν ςε "... ουςιαςτικι διαβοφλευςθ με δυνθτικά επθρεαηόμενεσ ομάδεσ
και άλλουσ ςυναφείσ ενδιαφερόμενουσ, ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ και
τθ φφςθ και το πλαίςιο τθσ επιχείρθςθσ".
Ο παραδοςιακόσ οριςμόσ των ενδιαφερομζνων φορζων κεωρεί ότι "ζνασ
ενδιαφερόμενοσ ςε ζναν οργανιςμό είναι (εξ οριςμοφ) κάκε ομάδα ι άτομο που
μπορεί να επθρεάςει ι επθρεάηεται από τα επιτεφγματα των ςτόχων του
οργανιςμοφ"8. Η γενικι ιδζα τθσ ιδζασ των ενδιαφερομζνων είναι ζνασ
επαναπροςδιοριςμόσ τθσ οργάνωςθσ9. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ ζννοια αφορά το τι
πρζπει να είναι θ οργάνωςθ και πϊσ κα πρζπει να εννοθκεί. Ο Friedman (2006)
δθλϊνει ότι ο ίδιοσ ο οργανιςμόσ πρζπει να κεωρείται ωσ ομαδοποίθςθ των
ενδιαφερομζνων και ο ςκοπόσ τθσ οργάνωςθσ πρζπει να είναι θ διαχείριςθ των
ςυμφερόντων, των αναγκϊν και των απόψεϊν τουσ.
Διαδικαςία χαρτογράφθςθσ ενδιαφερομζνων
Η διαδικαςία εμπλοκισ των ενδιαφερομζνων είναι εξίςου ςθμαντικι (και κατά
καιροφσ, πιο ςθμαντικι) ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ ςυμμετοχισ. Η δζςμευςθ
των ενδιαφερομζνων είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία και κα πρζπει να είναι:
προβλζψιμθ, διαφανισ, προςβάςιμθ και κατάλλθλθ, ανταποκρινόμενθ και
τεκμθριωμζνθ.
Ρροκειμζνου να υπάρχει μια ςτρατθγικι των ενδιαφερομζνων, θ εταιρεία πρζπει
να χαρτογραφιςει τουσ ενδιαφερόμενουσ και να δθμιουργιςει ζνα ςχζδιο
διαχείριςισ τουσ.
Η χαρτογράφθςθ των ενδιαφερομζνων μερϊν περιλαμβάνει τζςςερισ φάςεισ:
-

Εντοπιςμόσ: καταγραφι ςχετικϊν ομάδων, οργανιςμϊν και ανκρϊπων.
Ανάλυςθ: κατανόθςθ των προοπτικϊν και των ςυμφερόντων των
ενδιαφερομζνων.
Χαρτογράφθςθ: απεικόνιςθ των ςχζςεων με τα αντικείμενα και άλλουσ
ενδιαφερόμενουσ.
Ρροτεραιότθτα: Κατάταξθ τθσ ςυνάφειασ των ενδιαφερομζνων μερϊν και
εντοπιςμόσ ηθτθμάτων.

Η φάςθ εντοπιςμοφ ςυνίςταται ςτθν καταγραφι όλων των πικανϊν
ενδιαφερομζνων μερϊν και ςτθ δθμιουργία μιασ λίςτασ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ,
χωρίσ επιλογι, περιλαμβάνοντασ όλουσ όςουσ ζχουν ςυμφζροντα ςτθν επιχείρθςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των:
8

Freeman, R.E (1984). “Strategic Management: A stakeholder Approach”. Boston, MA: Pitman.
Fontaine, C., Haarman, A., Schmid S., (2006) The Stakeholder Theory,
www.diseniosessparrados.goolecode.com
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-

ιδιοκτιτεσ - π.χ. επενδυτζσ, μζτοχοι, αντιπρόςωποι, αναλυτζσ,
πελάτεσ - π.χ. άμεςοι πελάτεσ, ζμμεςοι πελάτεσ κ.λπ.,
εργαηόμενουσ - π.χ. ςθμερινοί υπάλλθλοι, δυνθτικοί εργαηόμενοι,
ςυνταξιοφχοι, εκπρόςωποι και εξαρτϊμενα μζλθ,
βιομθχανία - π.χ. προμθκευτζσ, ανταγωνιςτζσ, βιομθχανικζσ ενϊςεισ, μζςα
ενθμζρωςθσ,
κοινότθτα - π.χ. κάτοικοι κοντά ςε εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ, εμπορικά
επιμελθτιρια, ενϊςεισ κατοίκων, ςχολεία, κοινοτικζσ οργανϊςεισ,
περιβάλλον - όπωσ ΜΚΟ, επιςτιμονεσ,
κυβζρνθςθ - π.χ. δθμόςιεσ εκνικζσ υπθρεςίεσ και αρχζσ,
οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν - π.χ. ΜΚΟ, εργατικά ςυνδικάτα,
ακόμα και μεμονωμζνα άτομα.

Η φάςθ ανάλυςθσ απαιτεί περαιτζρω ανάλυςθ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των
αναγκϊν, των προςδοκιϊν και τθσ ςυνάφειασ τθσ προοπτικισ που παρζχεται από
κάκε ομάδα ενδιαφερομζνων μερϊν και τθν ιεράρχθςθ τθσ δζςμευςισ τουσ.
Σφμφωνα με το BSR (Business for Social Responsibility ™), τα βαςικά κριτιρια για τθν
ανάλυςθ του κάκε ενδιαφερόμενου είναι:
-

-

Συμβολι (αξία): Ζχει ο ενδιαφερόμενοσ πλθροφορίεσ, ςυμβουλζσ ι
εμπειρογνωμοςφνθ ςχετικά με το κζμα που κα μποροφςε να είναι χριςιμεσ
για τθν εταιρεία;
Νομιμότθτα: Ρόςο κεμιτόσ είναι ο ιςχυριςμόσ των ενδιαφερομζνων για
δζςμευςθ;
Ρροκυμία ςυμμετοχισ: Ρόςο πρόκυμοσ είναι να ςυμμετάςχει ο
ενδιαφερόμενοσ;
Επίδραςθ: Ρόςθ επιρροι ζχει ο ενδιαφερόμενοσ;
Αναγκαιότθτα ςυμμετοχισ: Είναι αυτόσ που κα μποροφςε να εκτροχιάςει ι
να απονομιμοποιιςει τθ διαδικαςία αν δεν ςυμπεριλθφκεί ςτθ δζςμευςθ;

Η φάςθ χαρτογράφθςθσ είναι ζνα εργαλείο οπτικοποίθςθσ και ανάλυςθσ που
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί περαιτζρω για να προςδιοριςτεί ποιοι ενδιαφερόμενοι
είναι πιο χριςιμοι για να ςυμμετάςχουν. Η χαρτογράφθςθ επιτρζπει ςτισ εταιρείεσ
να δουν ποφ βρίςκονται οι ενδιαφερόμενοι φορείσ όταν αξιολογοφνται με τα ίδια
βαςικά κριτιρια και ςυγκρίνονται μεταξφ τουσ και να τουσ βοθκιςουν να
απεικονίςουν τθ ςυχνά πολφπλοκθ αλλθλεπίδραςθ των ηθτθμάτων και των ςχζςεων
που δθμιουργικθκαν βάςει των κριτθρίων που αναφζρονται παραπάνω.
Expertise

Ενδιαφερόμενοσ

Συνειςφορά

SH 1

Υψθλι: Η
γνϊςθ ςτθν

Νομιμότθτα
Υψθλι:
Απευκφνεται

Willingness

Θζλθςθ να
εμπλακεί
Υψθλι:
Ρρολθπτικι

Value

Επιρροι
Χαμθλι:
Σχετικά

Ανάγκθ
ςυμμετοχισ
Χαμθλι: Δεν
είναι ζνασ

ζκδοςθ Χ
είναι
πολφτιμθ για
τθν εταιρεία

άμεςα ςτθ
δραςτθριότθτα
τθσ εταιρείασ

ομάδα που
ζχει ιδθ
εμπλακεί

άγνωςτθ
ομάδα

ειλικρινισ
ενδιαφερόμεν
οσ

SH 2

Μεςαία

Μεςαία

Υψθλι

Μεςαία

Μεςαία

SH 3

Χαμθλι

Χαμθλι

Μεςαία

Χαμθλι

Μεςαία

SH 4

Χαμθλι

Χαμθλι

Μεςαία

Μεςαία

Χαμθλι

Σχιμα 2. Η φάςθ τθσ χαρτογράφθςθσ

Η φάςθ τθσ ιεράρχθςθσ είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ δεδομζνου ότι δεν είναι
πρακτικό και οικονομικά αποδοτικό να ςυνεργαςτεί με όλεσ τισ ομάδεσ
ενδιαφερομζνων με το ίδιο επίπεδο ζνταςθσ κάκε φορά.
Πραγματικό Παράδειγμα: Συμμετοχι των ενδιαφερόμενων τθσ C & A
Πεδίο
εφαρμογισ

#Brand #Assholder #Mapping

Προςτικζμενθ
αξία

Σε αυτι τθν περίπτωςθ είναι δυνατόν να δοφμε πϊσ
προςδιορίςτθκε, αναλφκθκε, χαρτογραφικθκε και
προςδιορίςτθκε θ προτεραιότθτα των φορζων με αντικείμενο
τθν C & Α, προκειμζνου να δθμιουργθκοφν βιϊςιμεσ
επιχειριςεισ με επίκεντρο τισ πτυχζσ των διαφόρων κοινοτιτων
και ενδιαφερομζνων.

Περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ

Πθγι πλθροφοριών: Ιςτοςελίδα τθσ C & A - Συμμετοχι των
φορζων. Νοζμβριοσ 2019
http://sustainability.c-and-a.com/our-approach/ourstrategy/stakeholder-engagement/

3.1.4 Προτεινόμενθ βιβλιογραφία
-

-

-

-

Ευρωπαϊκι Επιτροπι - Συμβουλζσ και τεχνάςματα για ςυμβοφλουσ Εταιρικι
κοινωνικι ευκφνθ για τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ,
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10368/attachments/1/translatio
ns/en/renditions/pdf
Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (2002), Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ
ςχετικά με τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ: ςυμβολι των επιχειριςεων ςτθν
αειφόρο ανάπτυξθ. https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0347:FIN:EN:PDF
Dahlsrud, A. (2008) Ρϊσ ορίηεται θ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ: Ανάλυςθ 37
Οριςμϊν, Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ και Ρεριβαλλοντικι Διαχείριςθ Corp.
Soc. Υπεφκυνοσ. Ρερικυκλϊ. Mgmt. 15, 1-13.
Mintzberg H (1983) Η περίπτωςθ τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ.
Εφθμερίδα τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ 4 (2), S. 3-15.

-

-

Polonsky, Michael και Jevons, Colin (2006) Κατανόθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ
του κζματοσ κατά τθν οικοδόμθςθ μιασ κοινωνικά υπεφκυνθσ μάρκασ,
European business review, vol. 18, όχι. 5, ςελ. 340-349.
Συμμετοχι ενδιαφερομζνων, https://www.bsr.org/reports/BSR_FiveStep_Guide_to_Stakeholder_Engagement.pdf
Χαρτογράφθςθ ενδιαφερομζνων,
https://www.bsr.org/reports/BSR_Stakeholder_Engagement_Stakeholder_M
apping.final.pdf

3.1.5 Ερωτθματολόγιο
Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ
_____________________________________________________________________
1. Η

ΕΚΕ είναι θ ςυμβολι τθσ εταιρείασ ςτθ βιωςιμότθτα (επιλζξτε τθν
καταλλθλότερθ επιλογι)
a.
b.
c.

ΑΛΗΘΗΣ
ΨΕΥΔΗΣ
Δεν είμαι βζβαιοσ

2.

Ροια είναι θ ανθςυχία τθσ διεφκυνςθσ ΕΚΕ; (επιλζξτε τθν πιο κατάλλθλθ
επιλογι);
a.
Κοινωνικι και Ρεριβαλλοντικι
b.
Ηκικι
c.
Νομικι και τακτικι
d.
Νομιςματικι και κζρδοσ

3.

Ροιοι από τουσ ακόλουκουσ ενδιαφερόμενουσ ενδιαφζρονται για τθν ΕΚΕ;
(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)
a.
Ρελάτεσ και κοινότθτεσ
b.
Επενδυτζσ και ομάδεσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ
c.
Υπάλλθλοι
d.
Ρρομθκευτζσ
e.
Πλα τα παραπάνω

4. Η

εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ ςυνεπάγεται ότι θ βλάβθ ςτουσ ανκρϊπουσ και
ςτθν κοινωνία πρζπει να αναγνωρίηεται και να διορκϊνεται, ει δυνατόν.
(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)
a.
Αλθκισ
b.
Ψευδισ

5.

Σε ότι αφορά τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ, ποια οργάνωςθ πρζπει να
αςχολείται; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)
a.
Οι μζτοχοι

b.
c.

Ενδιαφερόμενα μζρθ
Ευρφ κοινό

6. Οι κφριοι ενδιαφερόμενοι φορείσ είναι: (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)

a.
b.
c.
7.

Άτομο ι ομάδεσ που επθρεάηονται άμεςα από τισ αποφάςεισ
του οργανιςμοφ
Άτομο ι ομάδεσ ζμμεςα επθρεαςμζνεσ από τισ αποφάςεισ του
οργανιςμοφ
Άτομο ι ομάδεσ που μποροφν να επθρεάςουν το τι κάνει ο
οργανιςμόσ

Ροιεσ είναι οι κφριεσ φάςεισ χαρτογράφθςθσ των ενδιαφερομζνων ; (επιλζξτε
τθν καταλλθλότερθ επιλογι)
a.
Ρροςδιοριςμόσ, Κατανόθςθ, Ρρογραμματιςμόσ και Εφαρμογι.
b.
Ρροςδιοριςμόσ, ανάλυςθ, χαρτογράφθςθ και ιεράρχθςθ
προτεραιοτιτων.
c.
Ρροςδιοριςμόσ, ανάλυςθ, χαρτογράφθςθ και υλοποίθςθ

Ενότθτα 3.2 Βαςικά ςτοιχεία τθσ εταιρικισ κοινωνικισ
ευκφνθσ (ΕΚΕ)
3.2.1 Ειςαγωγι
Ζνασ από τουσ αντίκτυπουσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ αναφζρεται ςτο γεγονόσ ότι οι
εταιρείεσ πρζπει να επαναπροςδιορίςουν τθν προςζγγιςι τουσ ςτον τρόπο
λειτουργίασ τουσ και να αποδείξουν ότι είναι ςε κζςθ να αναπτφξουν και να
εφαρμόςουν βιϊςιμα και διαφανι επιχειρθματικά μοντζλα και για το ςκοπό αυτό,
οι οργανϊςεισ πρζπει να κατανοιςουν το ρόλο τουσ και τισ ευκφνεσ ζναντι όλων
των ενδιαφερομζνων.

3.2.2 Σφντομθ περιγραφι
Η γνώςθ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο
ενδοεπιχειρθςιακόσ
εκπαιδευτισ κα:





Δεξιότθτεσ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο
ενδοεπιχειρθςιακόσ
εκπαιδευτισ κα είναι ςε
κζςθ:
Κατανοεί τθν ζννοια τθσ  Να διαμορφϊςει μια
εταιρικισ κοινωνικισ
ςαφζςτερθ κατανόθςθ
ευκφνθσ: οριςμόσ,
των ηθτθμάτων
κεωρθτικζσ προοπτικζσ
παγκόςμιασ
και ιςτορικι
βιωςιμότθτασ και
αναςκόπθςθ.
εταιρικισ κοινωνικισ
ευκφνθσ.
Ρεριγράφει τθν αρχι
και τα όρια τθσ ΕΚΕ.
 Να εξθγιςει τισ βαςικζσ
αρχζσ τθσ ΕΚΕ.
Ρεριγράφει τθν

Αρμοδιότθτεσ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο εκπαιδευτισ
τθσ εταιρείασ κα ζχει
αποκτιςει τθν ευκφνθ και
τθν αυτονομία:
 Χρθςιμοποιεί τα
κζματα ΕΚΕ ςτο
πλαίςιο τθσ
βιωςιμότθτασ των
επιχειριςεων.


Σχεδιάςει τθν ΕΚΕ ωσ
δραςτθριότθτα
δθμιουργίασ αξίασ.

κοινωνικι ευκφνθ ωσ
δραςτθριότθτα
δθμιουργίασ αξίασ.
Τριπλι κατϊτατθ
γραμμι (άνκρωποι,
πλανιτθσ, κζρδοσ).

3.2.3 Περιεχόμενο ενότθτασ
3.2.3.1 Οριςμόσ και ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ΕΚΕ
Οριςμόσ ΕΚΕ
Η ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ τθσ ΕΚΕ εμφανίςτθκε αρχικά ςε ακαδθμαϊκοφσ κφκλουσ.
Από επιςτθμονικι άποψθ, οι περιςςότεροι από τουσ πρϊτουσ οριςμοφσ τθσ ΕΚΕ και
αρχικισ εννοιολογικισ εργαςίασ άρχιςαν ςτθ δεκαετία του 1960 από ςυγγραφείσ

όπωσ ο Keith Davis, ο Joseph McGuire, ο Adolph Berle, ο William Frederick και ο
Clarence Walton (Carroll 1999). Σθμαντικζσ βελτιϊςεισ τθσ ζννοιασ ζλαβαν χϊρα
αργότερα, ειδικά μετά τα ςθμαντικά κοινωνικά κινιματα τθσ δεκαετίασ του 1960,
ιδιαίτερα το κίνθμα των πολιτικϊν δικαιωμάτων, το κίνθμα των καταναλωτϊν, το
περιβαλλοντικό κίνθμα και τα κινιματα των γυναικϊν.
Δεκάδεσ οριςμοί τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ ζχουν προκφψει ζκτοτε. Σε μια
μελζτθ που δθμοςιεφτθκε το 2006, ο Dahlsrud προςδιόριςε και ανζλυςε 37
διαφορετικοφσ οριςμοφσ τθσ ΕΚΕ και θ μελζτθ του δεν τουσ κάλυψε όλουσ (Dahlsrud
2006).
Η εξζλιξθ του οριςμοφ είναι ςυντονιςμζνθ με τθν ανάπτυξθ του επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ και οι τυχόν πρϊιμοι οριςμοί τθσ ΕΚΕ ιταν μάλλον γενικοί. Για
παράδειγμα, ςτθ δεκαετία του 1960 θ ΕΚΕ ορίςτθκε ωσ "λαμβάνοντασ ςοβαρά
υπόψθ τισ επιπτϊςεισ των δράςεων τθσ εταιρείασ ςτθν κοινωνία." Ζνασ άλλοσ
πρϊιμοσ οριςμόσ τθσ ΕΚΕ δθλϊνει ότι: "Η κοινωνικι ευκφνθ είναι θ υποχρζωςθ των
υπευκφνων λιψθσ αποφάςεων να αναλαμβάνουν δράςεισ που προςτατεφουν και
βελτιϊνουν τθν ευθμερία τθσ κοινωνίασ μαηί με τα δικά τουσ ςυμφζροντα" (Davis
1975, αναφερόμενοσ από τον Carroll, 2016).
Σε γενικζσ γραμμζσ, θ ΕΚΕ ζχει κατανοθκεί ςυνικωσ ωσ πολιτικζσ και πρακτικζσ που
οι επιχειρθματίεσ υλοποιοφν για να είναι ςίγουροι ότι θ κοινωνία ι οι
ενδιαφερόμενοι, εκτόσ από τουσ ιδιοκτιτεσ των επιχειριςεων, προςτατεφονται
μζςα από τισ ςτρατθγικζσ και τισ λειτουργίεσ τουσ.
Οριςμζνοι οριςμοί τθσ ΕΚΕ ζχουν υποςτθρίξει ότι μια δράςθ πρζπει να είναι
κακαρά προαιρετικι για να κεωρθκεί κοινωνικά υπεφκυνθ. άλλοι ιςχυρίςτθκαν ότι
ςυμπεριλαμβάνει και τθ νομικι ςυμμόρφωςθ. Άλλοι υποςτιριξαν ότι θ θκικι είναι
μζροσ τθσ ΕΚΕ. Σχεδόν όλοι οι οριςμοί ενςωματϊνουν τθν επιχειρθματικι
προςφορά ι τθν εταιρικι φιλανκρωπία ωσ μζροσ τθσ ΕΚΕ και πολλοί παρατθρθτζσ
εξιςϊνουν τθν ΕΚΕ μόνο με φιλανκρωπία και δεν λαμβάνουν υπόψθ αυτζσ τισ άλλεσ
κατθγορίεσ ευκφνθσ10.
Η ΕΕ (2011) ορίηει τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ ωσ "ευκφνθ των επιχειριςεων για
τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν κοινωνία" και δθλϊνει ότι οι επιχειριςεισ κα πρζπει να
ζχουν "μια διαδικαςία για τθν ενςωμάτωςθ των κοινωνικϊν, περιβαλλοντικϊν,
δεοντολογικϊν, ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των καταναλωτϊν ςτισ
επιχειρθςιακζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και τθν κεντρικι ςτρατθγικι ςε ςτενι
ςυνεργαςία με τα ενδιαφερόμενα μζρθ", τθρϊντασ παράλλθλα τθ νομοκεςία11.
Το Ραγκόςμιο Επιχειρθματικό Συμβοφλιο για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ ορίηει τθν ΕΚΕ
ωσ «τθ ςυνεχιηόμενθ δζςμευςθ των επιχειριςεων να ςυμπεριφζρονται

10

Caroll, A.B. (2016). Carroll’s pyramid of CSR: taking another look. International Journal of Corporate
Social Responsibility, 1:3.
11
European Commision 2011, MEMO/11/730
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-730_en.htm

δεοντολογικά και να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ βελτιϊνοντασ
παράλλθλα τθν ποιότθτα ηωισ του εργατικοφ δυναμικοφ»12.
Κατά τθ γνϊμθ του Votaw: "Η ΕΚΕ ςθμαίνει κάτι, αλλά όχι πάντα το ίδιο για
όλουσ"13.
1. Idea of legal responsibility
or liability;
2. Socially responsible
behaviour in the ethical
sense;
3. „Responsibility for
....results”, in a causal way;
Can be associated with
CSR [according to Votaw
(Garriga and Mele, 2004)]

4. Charitable contribution;

5. Social awareness;

6. A simple synonym for
legitimacy in the context of
affiliation / or to be appropriate
or valid;

7. Fiduciary rights that
requires higher standards of
behavior for businessmen.

Σχιμα 3. Ρροοπτικι ΕΚΕ ςφμφωνα με τουσ Garriga και Mele (2004)

Ο Carroll, ζνασ από τουσ πιο διάςθμουσ μελετθτζσ ςε αυτόν τον κλάδο, χαρακτιριςε
τθν κατάςταςθ τθσ ΕΚΕ ωσ «ζνα εκλεκτικό πεδίο με χαλαρά όρια, πολλαπλζσ
ςυμμετοχζσ και διαφορετικι κατάρτιςθ / προοπτικζσ, με ευρφ και όχι
επικεντρωμζνο χαρακτιρα, διεπιςτθμονικι, θ οποία φζρνει ζνα ευρφτερο φάςμα
λογοτεχνίασ14.
Ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ΕΚΕ
Η ανάγκθ για κοινωνικι ευκφνθ των επιχειριςεων δεν είναι μια νζα ζννοια. Τα
αρχαία κινεηικά, αιγυπτιακά και ςουμεριανά γραπτά ςυχνά περιγράφουν τουσ
κανόνεσ διευκόλυνςθσ του εμπορίου και να διαςφαλίηουν ότι λαμβάνονται υπόψθ
τα ςυμφζροντα του ευρφτερου κοινοφ. Από τότε, θ δθμόςια ανθςυχία για τθν

12

Micheal, B. (2003): “Corporate Social Responsibility in International Development: An Overview and
Critique” Corporate Social Responsibility Environmental Management, Vol 10(3), pp 115-128
13
Garriga E., Mele D., (2004), Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, Journal
of Business Ethics, 53, 51–71.
14
Carroll, A. B.: 1994, ‘Social Issues in Management Research’, Business and Society 33(1), 5–25.

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ επιχειριςεων και κοινωνίασ ζχει αυξθκεί ανάλογα με τθν
ανάπτυξθ τθσ εταιρικισ δραςτθριότθτασ15.
Η ςφγχρονθ εποχι τθσ ΕΚΕ ι τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ, όπωσ ςυχνά αποκαλείται,
χαρακτθρίηεται καταλλθλότερα από τθ δθμοςίευςθ του βιβλίου του Howard R.
Bowen «Κοινωνικζσ Ευκφνεσ του Επιχειρθματία» το 1953. Από τότε ζχει υπάρξει μια
μετατόπιςθ τθσ ορολογίασ από τθν κοινωνικι ευκφνθ των επιχειριςεων ςτθν ΕΚΕ.
Επιπλζον, αυτό το πεδίο ζχει αυξθκεί ςθμαντικά και ςιμερα περιζχει μια μεγάλθ
ποικιλία κεωριϊν, προςεγγίςεων και ορολογιϊν. Η κοινωνία και οι επιχειριςεισ, θ
διαχείριςθ κοινωνικϊν κεμάτων, θ δθμόςια πολιτικι και οι επιχειριςεισ, θ
διαχείριςθ των ενδιαφερομζνων μερϊν, θ εταιρικι ευκφνθ είναι μερικοί από τουσ
όρουσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν περιγραφι των φαινομζνων που ςχετίηονται
με τθν εταιρικι ευκφνθ ςτθν κοινωνία16.
Τα βαςικά ςτάδια τθσ ΕΚΕ, όπωσ παρουςιάςτθκαν από τον Visser17 (2011) είναι:
-

-

-

-

-
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Αμυντικι ΕΚΕ ςτθν οποία όλεσ οι εταιρικζσ πρακτικζσ βιωςιμότθτασ και
ευκφνθσ - οι οποίεσ είναι ςυνικωσ περιοριςμζνεσ - πραγματοποιοφνται μόνο
εάν και όταν μπορεί να αποδειχκεί ότι θ αξία των μετόχων κα προςτατευκεί
ωσ αποτζλεςμα.
Η φιλανκρωπικι ΕΚΕ ςτθν εποχι τθσ φιλανκρωπίασ είναι όταν μια εταιρεία
που υποςτθρίηει διάφορεσ κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ αιτίεσ μζςω
δωρεϊν και χορθγιϊν, οι οποίεσ ςυνικωσ διοικοφνται μζςω ενόσ Ιδρφματοσ
ι Trust και αποςκοποφν ςτθν ενδυνάμωςθ κοινοτικϊν ομάδων ι
οργανϊςεων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.
Η διαφθμιςτικι ΕΚΕ ςτθν εποχι τθσ εςφαλμζνθσ κατεφκυνςθσ είναι αυτό
που ςυμβαίνει όταν θ εταιρικι βιωςιμότθτα και θ ευκφνθ κεωρείται κυρίωσ
ωσ ευκαιρία δθμοςίων ςχζςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ μάρκασ, τθσ εικόνασ
και τθσ φιμθσ τθσ εταιρείασ. Η διαφθμιςτικι ΕΚΕ μπορεί να βαςιςτεί ςτισ
πρακτικζσ τθσ Φιλανκρωπικισ και Στρατθγικισ Εταιρικισ Κοινωνικισ
Ευκφνθσ και να τισ μετατρζψει ςε PR spin, θ οποία ςυχνά χαρακτθρίηεται ωσ
«greenwash».
Η ςτρατθγικι ΕΚΕ, θ οποία ξεκινά από τθν εποχι τθσ διοίκθςθσ, ςυςχετίηει
δραςτθριότθτεσ ΕΚΕ με τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ (π.χ. CocaCola και διαχείριςθ των υδάτων), ςυχνά με τθν τιρθςθ κωδικϊν ΕΚΕ και τθν
εφαρμογι ςυςτθμάτων κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Τθν
ανάπτυξθ πολιτικισ για τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ, τον κακοριςμό
ςτόχων, τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, τον ζλεγχο και τθν αποςτολι.
Η ςυςτθμικι ΕΚΕ ςτθν Εποχι τθσ Ευκφνθσ επικεντρϊνει τισ δραςτθριότθτζσ
τθσ ςτον εντοπιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ των πρωταρχικϊν αιτιϊν τθσ
ςθμερινισ μασ μθ βιωςιμότθτασ και ανευκυνότθτασ, ςυνικωσ μζςω

William B. Werther, Jr., David Chandler B. (2011) Strategic corporate social responsibility:
stakeholders in a global environment 2nd ed., pp. 9-13
16
Garriga E., Mele D., (2004), Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, Journal
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17
Wayne Visser. "CSR 2.0: from the age of greed to the age of responsibility" In Reframing Corporate
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καινοτόμων επιχειρθματικϊν μοντζλων, επανάςταςθ ςτισ διαδικαςίεσ, ςτα
προϊόντα και ςτισ υπθρεςίεσ, κακϊσ και άςκθςθ πίεςθσ για προοδευτικζσ
εκνικζσ και διεκνείσ πολιτικζσ. Η ςυςτθμικι εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ - θ
οποία αναφζρεται επίςθσ ωσ CSR 2.0 - βαςίηεται ςε πζντε αρχζσ: τθ
δθμιουργικότθτα, τθν επεκταςιμότθτα, τθν ανταπόκριςθ, τθ Glocality και τθν
κυκλικότθτα. Αυτά κατζχουν το κλειδί για να ςυμβεί θ αλλαγι, ςε κοινωνικό,
οργανωτικό και ατομικό επίπεδο και να διαςφαλίςουμε ότι όλοι μποροφμε
να κάνουμε τθ διαφορά.
Υπάρχουν πολλοί ςθμαντικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςε πρωτοβουλίεσ ΕΚΕ ςε
Ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, ςτθν ανάπτυξθ διαφόρων κανονιςτικϊν οδθγιϊν, ι
ακόμα και ςτθν υποςτιριξθ των οργανϊςεων που προτίκενται να εφαρμόςουν
κοινωνικά υπεφκυνεσ δραςτθριότθτεσ. Οι πιο ςχετικζσ πρωτοβουλίεσ παρατίκενται
ςτον παρακάτω πίνακα18:
Ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ΕΚΕ
1976

Ο ΟΟΣΑ εξζδωςε κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τισ πολυεκνικζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ
παρζχουν εκελοντικζσ αρχζσ και πρότυπα υπεφκυνθσ επιχειρθματικισ ςυμπεριφοράσ ςε
διάφορουσ τομείσ, όπωσ θ απαςχόλθςθ και οι εργαςιακζσ ςχζςεισ, τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα, το περιβάλλον, θ πλθροφόρθςθ, θ αποκάλυψθ, θ καταπολζμθςθ τθσ
δωροδοκίασ, τα ςυμφζροντα των καταναλωτϊν,.

1993

Η προζλευςθ τθσ προςζγγιςθσ τθσ ΕΕ όςον αφορά τθν ΕΚΕ απορρζει από τθ Λευκι Βίβλο
τθσ Επιτροπισ του 1993 για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ.

1993

Τα Ευρωπαϊκά Συμβουλευτικά Συμβοφλια Ρεριβάλλοντοσ και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (EEAC)
- μια μοναδικι ςυνεργαςία μεταξφ των Συμβουλευτικϊν Συμβουλίων για τθν
περιβαλλοντικι πολιτικι και τθν αειφόρο ανάπτυξθ. Δθμιουργικθκε από τισ ευρωπαϊκζσ
κυβερνιςεισ με ςκοπό τθν παροχι ανεξάρτθτων, επιςτθμονικά βαςιςμζνων ςυμβουλϊν
ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και αειφόρο ανάπτυξθ. Σιμερα, πάνω από 26 ςυμβοφλια
από 16 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ είναι μζλθ του δικτφου.

1995

Η ίδρυςθ του Ραγκόςμιου Επιχειρθματικοφ Συμβουλίου, ενόσ διεκνοφσ επιχειρθματικοφ
δικτφου που δθμιουργικθκε με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ςτενότερθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ
επιχειριςεων, κυβερνιςεων και άλλων οργανιςμϊν που αςχολοφνται με το περιβάλλον
και τθν αειφόρο ανάπτυξθ.

1996

Το Ευρωπαϊκό Επιχειρθςιακό Δίκτυο για τθν Κοινωνικι Συνοχι (EBNSC) ξεκίνθςε και ζγινε
CSR Europe το 2000. Η οργάνωςθ CSR Europe είναι ζνα επιχειρθματικό δίκτυο που
ςιμερα αποτελείται από περιςςότερεσ από 70 κορυφαίεσ πολυεκνικζσ εταιρείεσ ωσ
άμεςουσ εταίρουσ και από άλλεσ 3.000 εταιρείεσ. Στόχοσ του είναι να βοθκιςει τισ
εταιρείεσ να επιτφχουν κερδοφορία, βιϊςιμθ ανάπτυξθ και ανκρϊπινθ πρόοδο,
τοποκετϊντασ τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ ςτο κφριο πλαίςιο τθσ επιχειρθματικισ
πρακτικισ

1997

Η Σφμβαςθ του ΟΟΣΑ για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ κεςπίηει νομικά
δεςμευτικά πρότυπα για τθν ποινικοποίθςθ δωροδοκίασ ξζνων δθμόςιων υπαλλιλων
ςτισ διεκνείσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, παρζχοντασ ςυναφι μζτρα που το κακιςτοφν
αποτελεςματικό.

2000

Τα ςυμπεράςματα τθσ Ρροεδρίασ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου ζκαναν για πρϊτθ φορά
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"μια ιδιαίτερθ ζκκλθςθ για τθν εταιρικι αίςκθςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ".
2001

Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι δθμοςίευςε μια Ρράςινθ Βίβλο με τίτλο «Ρροϊκθςθ ενόσ
ευρωπαϊκοφ πλαιςίου για τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ», βάςει τθσ οποίασ προτάκθκε
μια ανακοίνωςθ το 2002, εςτιάηοντασ ςτθν αφξθςθ τθσ γνϊςθσ ςχετικά με τον κετικό
αντίκτυπο τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ ςτισ επιχειριςεισ και τισ κοινωνίεσ τθσ
Ευρϊπθσ και του εξωτερικοφ, ιδίωσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ
ανταλλαγισ εμπειριϊν και ορκϊν πρακτικϊν για τθν ΕΚΕ μεταξφ επιχειριςεων.

2002

Η δθμιουργία ενόσ Φόρουμ Ρολλαπλϊν Ενδιαφερόντων, το οποίο κα προεδρεφεται από
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και κα αποτελείται από οργανϊςεισ εργοδοτϊν,
επιχειρθματικϊν δικτφων, ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και εκπροςϊπων τθσ κοινωνίασ
των πολιτϊν, αποςκοπεί ςτθν υποςτιριξθ των πρακτικϊν ΕΚΕ, ςτθν προϊκθςθ τθσ
καινοτομίασ, τθσ ςφγκλιςθσ, και διερεφνθςθ των δυνατοτιτων κζςπιςθσ κοινϊν
κατευκυντιριων αρχϊν ςε επίπεδο ΕΕ.

2003

Ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου τθσ 6θσ Φεβρουαρίου 2003 για τθν εταιρικι
κοινωνικι ευκφνθ (2003 / C 39/02)

2005

Η ΓΔ Επιχειριςεων υλοποίθςε το ςχζδιο «Υπεφκυνθ Επιχειρθματικότθτα», το οποίο
εντόπιςε μελζτεσ περιπτϊςεων από τισ ΜΜΕ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, κακϊσ και το
«Mainstreaming CSR among SMEs».

2005

Ολοκλθρωμζνεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ (20052008) - Ανακοίνωςθ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου ευκυγραμμιςμζνθ με τθν επανζναρξθ
τθσ Συνκικθσ τθσ Λιςαβόνασ και με επίκεντρο τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ ςτθν
Ευρϊπθ. Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο ςυνζςτθςε ςτα κράτθ μζλθ να ενκαρρφνουν τισ
επιχειριςεισ να ςυμμετάςχουν ςτθν κοινωνικι ευκφνθ.

2006

Η ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ λαμβάνει υπόψθ τθν κατάςταςθ τθσ
διευρυμζνθσ ΕΕ και επιςθμαίνει τθ ςθμαςία τθσ δθμιουργίασ βιϊςιμων κοινοτιτων,
ικανϊν να διαχειριςτοφν και να χρθςιμοποιιςουν αποτελεςματικά τουσ πόρουσ και να
αξιοποιιςουν τισ δυνατότθτεσ οικολογικισ και κοινωνικισ καινοτομίασ τθσ οικονομίασ
εξαςφαλίηοντασ τθν ευθμερία, ςυνοχι για τθ βελτίωςθ τθσ ςθμερινισ και μελλοντικισ
ποιότθτασ ηωισ.

2007

Η ΓΔ Επιχειριςεων και Βιομθχανίασ εξζδωςε το ευρωπαϊκό δελτίο υπεφκυνθσ
επιχειρθματικότθτασ (πρϊτο τεφχοσ: 1ο τρίμθνο 2007), το οποίο είναι ζνα τριμθνιαίο
θλεκτρονικό ενθμερωτικό δελτίο με ςτόχο τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ιδεϊν
ςχετικά με τθν υπεφκυνθ επιχειρθματικότθτα, τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ και τισ
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.

2009

Η Επιτροπι ενζκρινε τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ
το 2009. Το ζγγραφο υπογραμμίηει ότι τα τελευταία χρόνια θ ΕΕ ενςωμάτωςε τθν
αειφόρο ανάπτυξθ ςε ζνα ευρφ φάςμα πολιτικϊν τθσ. Συγκεκριμζνα, θ ΕΕ ζχει αναλάβει
θγετικό ρόλο ςτθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και ςτθν προϊκθςθ
οικονομίασ χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα.

2009

Η Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ τζκθκε ςε ιςχφ, παρζχοντασ ςτθν ΕΕ το νομικό πλαίςιο και τα
απαραίτθτα εργαλεία για τθν αντιμετϊπιςθ των μελλοντικϊν προκλιςεων και τθν
ανταπόκριςθ ςτισ απαιτιςεισ των πολιτϊν. Η Συνκικθ αφορά: μια πιο δθμοκρατικι και
διαφανι Ευρϊπθ. αποτελεςματικότερθ Ευρϊπθ μια Ευρϊπθ των δικαιωμάτων και των
αξιϊν, τθσ ελευκερίασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ αςφάλειασ Η Ευρϊπθ ωσ πρωταγωνιςτισ
ςτθν παγκόςμια ςκθνι.

2010

Ζναρξθ του διεκνοφσ προτφπου ISO 26000 - Κοινωνικι Ευκφνθ

2011

Στισ 25 Οκτωβρίου, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ξεκίνθςε τθ νζα ανακοίνωςι τθσ για τθν ΕΚΕ
για τθν περίοδο 2011-2014. Η ανανεωμζνθ ανακοίνωςθ αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ
θγετικισ κζςθσ τθσ ΕΕ ςε κζματα εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ μζςω τθσ εφαρμογισ
εντατικισ ατηζντασ δράςθσ με περίπου 30 προτάςεισ δεςμεφςεων ΕΚΕ.

2016

Η Κοινότθτα τθσ ΕΕ κυκλοφόρθςε τθν ανακοίνωςθ για τα επόμενα βιματα για ζνα
βιϊςιμο ευρωπαϊκό μζλλον, «Ευρωπαϊκι δράςθ για τθν αειφορία»

3.2.3.2 Αρχζσ και όρια τθσ ΕΚΕ
Σφμφωνα με τουσ Aras & Crowther19, λόγω τθσ αβεβαιότθτασ που περιβάλλει από
τθ φφςθ τθσ θ ΕΚΕ είναι δφςκολο να οριςτεί, κακϊσ και να προδιαγραφοφν
ςυγκεκριμζνεσ ιδιαιτερότθτζσ τθσ και γι 'αυτό είναι επιτακτικι ανάγκθ να
προςδιοριςτοφν οι αρχζσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται θ ΕΚΕ.
Ο Wood (1991) κακόριςε μια αρχι ωσ κάτι κεμελιϊδεσ που οι άνκρωποι πιςτεφουν
ότι είναι αλικεια ι μια βαςικι αξία που παρακινεί τουσ ανκρϊπουσ να δράςουν και
εντόπιςε τρεισ διαφορετικζσ αρχζσ τθσ ΕΚΕ: νομιμότθτα, δθμόςια ευκφνθ και
διαχειριςτικι διακριτικότθτα20:
-

Νομιμοποίθςθ - Ικανοποίθςθ των απαιτιςεων και προςδοκιϊν τθσ
κοινωνίασ και των ενδιαφερομζνων
Δθμόςια Ευκφνθ - Εκφράηοντασ το «Νόμιμο Ρεδίο τθσ Ευκφνθσ» τθσ
Εταιρείασ
Διοικθτικι διακριτικι ευχζρεια - Να κάνει "τι είναι ςωςτό"

Οι αρχζσ τθσ ΕΚΕ δθλϊνουν ότι οι επιχειριςεισ είναι υπεφκυνεσ για τθ διεξαγωγι
των δραςτθριοτιτων που θ κοινωνία και ςυγκεκριμζνοι ενδιαφερόμενοι ηθτοφν και
αναμζνουν. Ωσ εκ τοφτου, οι αρχζσ τθσ ΕΚΕ είναι εγγενϊσ ςχετικζσ: δεν αναφζρουν
κάποια ςυγκεκριμζνθ δράςθ για τισ οποίεσ οι εταιρείεσ και οι διαχειριςτζσ τουσ
είναι υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςι τουσ. Το πραγματικό περιεχόμενο τθσ ΕΚΕ
εξαρτάται από το χρόνο και τον τόπο, δθλαδι από το τι ορίηεται ςιμερα ωσ
κοινωνικι ευκφνθ21.
Σφμφωνα με το πρότυπο ISO 26000, οι αρχζσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ είναι: (1)
λογοδοςία, (2) διαφάνεια, (3) θκικι ςυμπεριφορά, (4) ςεβαςμόσ των ςυμφερόντων
των ενδιαφερομζνων, (5) ςεβαςμόσ του κράτουσ δικαίου, (6) ςεβαςμόσ των
διεκνϊν κανόνων ςυμπεριφοράσ και (7) ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων.
Λογοδοςία - ζνασ οργανιςμόσ κα πρζπει να λογοδοτεί για τισ επιπτϊςεισ του ςτθν
κοινωνία, τθν οικονομία και το περιβάλλον. Η λογοδοςία ςυνεπάγεται τθν
υποχρζωςθ τθσ διοίκθςθσ να είναι υπεφκυνθ για τα ςυμφζροντα ελζγχου του
οργανιςμοφ και για τον οργανιςμό που πρζπει να λογοδοτεί ςτισ νομικζσ αρχζσ
όςον αφορά τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ. Ο οργανιςμόσ πρζπει να λογοδοτεί
για:

19

Aras G & Crowther D (2008); The social obligation of corporations; Journal of Knowledge
Globalisation 1 (1), 43-59
20
Wood DJ. 1991. Corporate social performance Revisited. Academy of Management Review 16(4):
691–718.
21
Blindheim BT. 2008. Corporate social responsibility: the economic and institutional responsibility of
business in society. In Arctic Oil and Gas – Sustainability at Risk? Mikkelsen A, Langhelle O (eds.)
Routledge: London and New York; 57–86.

-

-

τον αντίκτυπο των αποφάςεων και των δραςτθριοτιτων του ςτθν κοινωνία,
το περιβάλλον και τθν οικονομία, ιδιαίτερα ςθμαντικζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ,
και
τισ ενζργειεσ που αναλαμβάνονται για τθν πρόλθψθ τθσ επανάλθψθσ
ακοφςιων και απρόβλεπτων αρνθτικϊν επιπτϊςεων.

Διαφάνεια - ζνασ οργανιςμόσ πρζπει να είναι διαφανισ ςτισ αποφάςεισ και τισ
δραςτθριότθτζσ του που ζχουν αντίκτυπο ςτθν κοινωνία και το περιβάλλον. Ζνασ
οργανιςμόσ πρζπει να αποκαλφπτει με ςαφι, ακριβι και πλιρθ τρόπο και ςε
εφλογο και επαρκι βακμό τισ πολιτικζσ, τισ αποφάςεισ και τισ δραςτθριότθτεσ για
τισ οποίεσ είναι υπεφκυνοσ. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ κα πρζπει να είναι άμεςα
διακζςιμεσ, άμεςα προςβάςιμεσ και κατανοθτζσ για όςουσ ζχουν ι μποροφν να
επθρεαςτοφν ςθμαντικά από τον οργανιςμό.
Μια οργάνωςθ πρζπει να είναι διαφανισ όςον αφορά, μεταξφ άλλων:
-

-

τα πρότυπα και τα κριτιρια βάςει των οποίων αξιολογεί τισ δικζσ του
επιδόςεισ όςον αφορά τθν κοινωνικι ευκφνθ
τθν επίδοςι του ςε ςχετικά και ςθμαντικά κζματα κοινωνικισ ευκφνθσ
τισ γνωςτζσ και πικανζσ επιπτϊςεισ των αποφάςεων και των
δραςτθριοτιτων του ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, τθν κοινωνία, τθν
οικονομία και το περιβάλλον και
τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ και τα κριτιρια και τισ διαδικαςίεσ που
χρθςιμοποιοφνται για τον εντοπιςμό, τθν επιλογι και τθν εμπλοκι τουσ.

Ηκικι ςυμπεριφορά - μια οργάνωςθ πρζπει να ςυμπεριφζρονται θκικά. Η
ςυμπεριφορά ενόσ οργανιςμοφ πρζπει να βαςίηεται ςτισ αξίεσ τθσ ειλικρίνειασ, τθσ
δικαιοςφνθσ και τθσ ακεραιότθτασ. Αυτζσ οι αξίεσ υποδθλϊνουν τθν ανθςυχία των
ανκρϊπων, των ηϊων και του περιβάλλοντοσ και τθ δζςμευςθ να αντιμετωπίςουν
τον αντίκτυπο των δραςτθριοτιτων και των αποφάςεϊν του ςτα ςυμφζροντα των
ενδιαφερομζνων.
Σεβαςμόσ ςτα ςυμφζροντα των ενδιαφερομζνων - ζνασ οργανιςμόσ πρζπει να
ςζβεται, να λαμβάνει υπόψθ και να ανταποκρίνεται ςτα ςυμφζροντα των
ενδιαφερομζνων. Μια οργάνωςθ πρζπει, για παράδειγμα:
-

-

να προςδιορίςει τουσ ενδιαφερόμενουσ,
να αξιολογιςει και να λάβει υπόψθ τθ ςχετικι ικανότθτα των
ενδιαφερομζνων να επικοινωνοφν, να ςυνεργάηονται και να επθρεάηουν τθν
οργάνωςθ,
να εξετάςει τισ απόψεισ των ενδιαφερομζνων των οποίων τα ςυμφζροντα
ενδζχεται να επθρεαςτοφν από μια απόφαςθ ι δραςτθριότθτα, ακόμθ και
αν δεν ζχουν επίςθμο ρόλο ςτθ διακυβζρνθςθ του οργανιςμοφ ι δεν
γνωρίηουν αυτά τα ςυμφζροντα.

Ο ςεβαςμόσ του κράτουσ δικαίου - ζνασ οργανιςμόσ πρζπει να δεχκεί ότι ο
ςεβαςμόσ του κράτουσ δικαίου είναι υποχρεωτικόσ. Το κράτοσ δικαίου αναφζρεται
ςτθν υπεροχι του νόμου και, ειδικότερα, ςτθν ιδζα ότι κανζνα άτομο ι οργάνωςθ
δεν υπεριςχφει του νόμου και ότι θ κυβζρνθςθ υπόκειται επίςθσ ςτον νόμο.

Σεβαςμόσ των διεκνών κανόνων ςυμπεριφοράσ - ζνασ οργανιςμόσ πρζπει να
ςζβεται τουσ διεκνείσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, τθρϊντασ παράλλθλα τθν αρχι του
ςεβαςμοφ του κράτουσ δικαίου.
Σεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων - μια οργάνωςθ πρζπει να ςζβεται τα
ανκρϊπινα δικαιϊματα και να αναγνωρίηει τόςο τθ ςθμαςία όςο και τθν
οικουμενικότθτά τουσ.
Μια οργάνωςθ πρζπει, για παράδειγμα:
-

-

ςε καταςτάςεισ όπου τα ανκρϊπινα δικαιϊματα δεν προςτατεφονται, να
λαμβάνουν μζτρα για να ςζβονται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και να
αποφεφγουν να επωφελοφνται από αυτζσ τισ καταςτάςεισ και
ςε περιπτϊςεισ όπου ο νόμοσ ι θ εφαρμογι του δεν προβλζπει επαρκι
προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθροφν τθν αρχι του ςεβαςμοφ
των διεκνϊν κανόνων ςυμπεριφοράσ.

Ραρόλο που υπάρχουν φαινομενικά πολλαπλά πλεονεκτιματα που απορρζουν από
δραςτθριότθτεσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ, υπάρχουν επίςθσ οριςμζνα
μειονεκτιματα, κυρίωσ λόγω του γεγονότοσ ότι θ ΕΚΕ απαιτεί χρόνο και πόρουσ που
μπορεί να είναι δφςκολο για τισ επιχειριςεισ να διακζςουν. Ακόμθ και για τισ
μεγαλφτερεσ εταιρείεσ, το κόςτοσ τθσ ΕΚΕ μπορεί να αποτελζςει εμπόδιο και
οριςμζνοι επικριτζσ πιςτεφουν ότι θ εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ μπορεί να είναι μια
άςκθςθ ματαιότθτασ. Η διοίκθςθ μιασ εταιρείασ ζχει κακικοντα εμπιςτευτικότθτασ
ςτουσ μετόχουσ τθσ και θ ΕΚΕ αντιτίκεται άμεςα ςε αυτό, κακϊσ θ ευκφνθ των
ςτελεχϊν ςτουσ μετόχουσ είναι να μεγιςτοποιιςουν τα κζρδθ. Αυτι θ άποψθ
οδιγθςε τον οικονομολόγο που κζρδιςε το Βραβείο Νόμπελ, Μίλτον Φρίντμαν, να
γράψει ζνα κλαςικό άρκρο με τον τίτλο «Η Κοινωνικι Ευκφνθ των Επιχειριςεων για
τθν Αφξθςθ των Κερδϊν τουσ».
3.2.3.3 Tριπλι γραμμι βάςθσ (Triple Bottom Line - TBL)
Οι περιςςότερεσ από τισ κεωρίεσ τθσ ΕΚΕ παραδζχονται ότι το κεμζλιο τθσ ιδζασ
είναι θ Tριπλι γραμμι βάςθσ (Triple Bottom Line - TBL) που ειςιχκθ το 1987 θ
Επιτροπι Brundtland. Η ιδζα τθσ TBL δθλϊνει ότι για να κεωρθκεί μια εταιρεία
αλθκινά βιϊςιμθ, κα πρζπει να είναι υπεφκυνθ για τρία χαρακτθριςτικά: Κζρδοσ,
Άνκρωποι και Ρλανιτθ, δθλαδι οικονομικι, κοινωνικι και περιβαλλοντικι ευκφνθ.
Με απλά λόγια, θ ατηζντα τθσ TBL εςτιάηει τισ επιχειριςεισ όχι μόνο ςτθν
οικονομικι αξία που προςκζτουν, αλλά και ςτθν περιβαλλοντικι και κοινωνικι αξία
που δθμιουργοφν - ι καταςτρζφουν.
Το κζρδοσ είναι μια υποχρεωτικι απαίτθςθ, χάρθ ςτθν οποία μια εταιρεία ζχει τθ
δυνατότθτα να αναπτυχκεί περαιτζρω. Ασ ελπίςουμε ότι το κζρδοσ οδθγεί επίςθσ
ςε οριςμζνα μζτρα που ζχουν δεςμευτεί για υπεφκυνθ ςυμπεριφορά. Ωςτόςο, το
οικονομικό κομμάτι τθσ ΕΚΕ δεν είναι μόνο για τθ δθμιουργία κζρδουσ, αλλά το
ςθμαντικότερο είναι να χρθςιμοποιθκεί ςωςτά22. Οι Uddin et al. υποςτθρίηουν ότι θ
οικονομικι διάςταςθ τθσ ΕΚΕ ζχει να κάνει περιςςότερο με τθν άμεςθ και ζμμεςθ
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οικονομικι επιβράδυνςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ εταιρείασ ςτθν τοπικι κοινότθτα
και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ23. Οι κοινωνικά υπεφκυνεσ επιχειριςεισ είναι πιο
πικανό να είναι κερδοφόρεσ μακροπρόκεςμα. Οι κφριεσ πτυχζσ τθσ οικονομικισ
ευκφνθσ αναφζρονται:
-

-

-

Στο πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα - που είναι ιδιαίτερα εκτενζσ, όταν ζνα
ςθμαντικό ποςοςτό τθσ τοπικισ κοινωνίασ εργάηονται ςτθν εν λόγω εταιρεία
– όςο υψθλότερθ θ οικονομικι απόδοςθ τθσ εταιρείασ, τόςο μεγαλφτεροι
είναι και οι μιςκοί, οι οποίεσ δαπανϊνται για αγορά προϊόντων και πλθρωμι
φόρων.
Φόροι - όςο υψθλότερο είναι το κζρδοσ, τόςο υψθλότερθ είναι θ αξία των
φόρων που καταβάλλονται ςτθν κυβζρνθςθ, οι οποίοι μποροφν να
δαπανθκοφν για πρωτοβουλίεσ που ωφελοφν ολόκλθρθ τθν κοινότθτα.
Αποφυγι ενεργειϊν που καταςτρζφουν τθν εμπιςτοςφνθ.

Τα άτομα είναι ο ςθμαντικότεροσ πόροσ μιασ επιχείρθςθσ και οι οργανϊςεισ πρζπει
να εντοπίςουν και να εμπλζξουν όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ, κακϊσ θ προςωπικι
ευκφνθ καλφπτει όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που επθρεάηονται από μια εταιρεία ι
εκείνουσ που τθν επθρεάηουν. Πψεισ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ:
-

Ευκφνθ προσ τουσ πελάτεσ
Ευκφνθ προσ τουσ υπαλλιλουσ
Ευκφνθ προσ τθν Κοινότθτα
Πραγματικό παράδειγμα: Παγκόςμια ςυμφωνία-πλαίςιο από τθν ζνωςθ
IndustriALL Global Union
Πεδίο
εφαρμογισ

#Κοινωνικά #ανκρϊπινα δικαιϊματα #Αναποςτολι αλυςίδασ
#Αναφορζσ #Επαγγελματικι Ζνωςθ #Ανταλλαγζσ

Προςτικζμενθ
αξία

Σε αυτι τθν περίπτωςθ, δείχνουμε πϊσ οι ςυνδικαλιςτικζσ
οργανϊςεισ μποροφν να δθμιουργιςουν αξία.
Η βιομθχανικι παγκόςμια ζνωςθ (International Trade Union)
δθμιουργεί ςυμμαχίεσ που ενδιαφζρονται για τουσ
εργαηόμενουσ ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ: θ παγκόςμια
ςυμφωνία-πλαίςιο (GFA). Η GFA προςτατεφει 1 εκατομμφριο
ανκρϊπουσ από μια από τισ μεγαλφτερεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ
κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, προκειμζνου να διαςφαλίςει
τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και να παρακολουκιςει τισ ςυνκικεσ
εργαςίασ ςε χϊρεσ όπου δεν υπάρχει ςχετικι νομοκεςία και
άρα υπάρχει υψθλόσ κίνδυνοσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τουσ
κατάλλθλουσ ανκρϊπουσ, τθν υγεία και τισ αςφαλείσ ςυνκικεσ.
Πθγι πλθροφοριών: Ιςτοςελίδα Industriall - Textile Παγκόςμιο
πλαίςιο. Νοζμβριοσ 2019
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Περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ

http://www.industriall-union.org/special-report-inditex-andindustriall-global-union-getting-results-from-a-global-framework

Ο πλανιτθσ είναι ο βιότοποσ τθσ εταιρείασ και του λαοφ. Εάν οι μεγάλεσ
επιχειριςεισ μολφνουν το περιβάλλον με τισ ενζργειζσ τουσ και οδθγοφν τον
πλανιτθ ςτθν καταςτροφι, κα επθρεαςτοφν και οι ίδιεσ εξίςου από τθ δράςθ τουσ.
Η ανεφκυνθ χριςθ των φυςικϊν πόρων, θ παραγωγι αποβλιτων ι θ εκπομπι
ρυπογόνων παραπροϊόντων αποτελοφν τισ κυριότερεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των
επιχειριςεων ςτο περιβάλλον. Ωσ εκ τοφτου, το λιγότερο που οι εταιρείεσ μποροφν
να κάνουν είναι να ελαχιςτοποιιςουν ι να εξαλείψουν τισ επιηιμιεσ
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ24 (Gupta, 2011). Πψεισ περιβαλλοντικισ ευκφνθσ:
- Ρεριβαλλοντικόσ αντίκτυποσ
- Η κερδοφορία κερδίηει τθν περιβαλλοντικι ευκφνθ
Πραγματικό παράδειγμα: Σφμφωνο για τθ μόδα.
Πεδίο
εφαρμογισ

#Manifesto #Alliance #Brands

Προςτικζμενθ
αξία

Σφμφωνο για τθ μείωςθ των επιπτϊςεων του τομζα τθσ
κλωςτοχφαντουργίασ ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα.
Τον Αφγουςτο του 2019, 32 παγκόςμιεσ εταιρείεσ μόδασ και
κλωςτοχφαντουργίασ υπζγραψαν ςφμφωνο μόδασ. Ζχουν
δεςμευτεί να επιτφχουν κοινοφσ ςτόχουσ ςε τρεισ τομείσ: το
κλίμα, τθ βιοποικιλότθτα και τουσ ωκεανοφσ.

Πθγι πλθροφοριών και εικόνασ: Ιςτοςελίδα Kering - ςφμφωνο
μόδασ. Νοζμβριοσ 2019
Περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ

https://www.kering.com/en/news/32-leading-global-fashionand-textile-companie s -make-commitments-on-climatebiodiversity-and-oceans

Η TBL είναι ζνα λογιςτικό πλαίςιο που ςτοχεφει ςτθ μετάβαςθ από τα παραδοςιακά
μζτρα κζρδουσ ι ςτθν αναφορά των επιδόςεων των εταιρειϊν για τθν ενςωμάτωςθ
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κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν μζτρων. Η μεγάλθ πρόκλθςθ είναι ότι, ενϊ οι
οικονομικζσ επιδόςεισ μετριοφνται εφκολα, οι περιβαλλοντικζσ και οι κοινωνικζσ
επιδόςεισ δεν μποροφν εφκολα να ποςοτικοποιθκοφν με αυτοφσ τουσ όρουσ.
Πραγματικό παράγειγμα: προςζγγιςθ TOMS, άνκρωποι & πλανιτθ
Πεδίο
εφαρμογισ

#ΕΚΕ # Άνκρωποι & Ρλανιτθσ # Μάρκα

Προςτικζμενθ
αξία

Η TOMS καταςκευάηει παποφτςια από βιϊςιμα και vegan υλικά
όπωσ κάνναβθ και βιολογικό βαμβάκι. Πλα τα κιβϊτια
υποδθμάτων TOMS αποτελοφνται από 80% ανακυκλϊςιμα
υλικά μετά τθν κατανάλωςθ και εκτυπϊνονται με μελάνι ςόγιασ.
Ραρόλο που οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ είναι ζνα ςθμαντικό
κζμα για τθν TOMS, ο κετικόσ κοινωνικόσ αντίκτυποσ είναι
κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τθν αποςτολι τθσ εταιρείασ. Η
επιχείρθςθ TOMS εξαρτάται από το "One for One Movement",
όπου θ εταιρεία ταιριάηει με κάκε ηευγάρι παπουτςιϊν που
αγοράηει ζνασ πελάτθσ με ζνα νζο ηευγάρι παπουτςιϊν για ζνα
παιδί που τθν ζχει ανάγκθ.
Πθγι πλθροφοριών: Ιςτοςελίδα TOMS. Νοζμβριοσ 2019

Περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ
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Επιχειριςεισ, μθ κερδοςκοπικά ιδρφματα και κυβερνθτικζσ οντότθτεσ μποροφν όλοι
να χρθςιμοποιιςουν τθ TBL. Η εφαρμογι τθσ TBL από τισ επιχειριςεισ, τα μθ
κερδοςκοπικά ιδρφματα και τισ κυβερνιςεισ, παρακινοφνται από τισ αρχζσ τθσ
οικονομικισ, περιβαλλοντικισ και κοινωνικισ βιωςιμότθτασ, αλλά διαφζρουν ωσ
προσ τον τρόπο μζτρθςθσ των τριϊν κατθγοριϊν αποτελεςμάτων. Οι εταιρείεσ που
ζχουν αναπτφξει και εφαρμόςουν πλαίςια αξιολόγθςθσ βιωςιμότθτασ, όπωσ τθ TBL,
αντιμετϊπιςαν πολλζσ προκλιςεισ, μεταξφ των οποίων είναι ο τρόποσ δθμιουργίασ
ενόσ ευρετθρίου που είναι τόςο πλιρθσ όςο και ουςιαςτικόσ και πϊσ μπορεί να
προςδιοριςτοφν τα κατάλλθλα δεδομζνα για τισ μεταβλθτζσ που ςυνκζτουν τον
δείκτθ. Δεν υπάρχει κακολικι τυποποιθμζνθ μζκοδοσ για τον υπολογιςμό τθσ TBL.
Οφτε υπάρχει ζνα παγκοςμίωσ αποδεκτό πρότυπο για τα μζτρα που περιλαμβάνουν
κακεμία από τισ τρεισ κατθγορίεσ TBL. Αυτό μπορεί να κεωρθκεί ωσ δφναμθ επειδι
επιτρζπει ςε ζνα χριςτθ να προςαρμόηει το γενικό πλαίςιο ςτισ ανάγκεσ των
διαφόρων οντοτιτων (επιχειριςεισ ι μθ κερδοςκοπικά), διάφορα ζργα ι πολιτικζσ
(επενδφςεισ υποδομισ ι εκπαιδευτικά προγράμματα) ι διαφορετικά γεωγραφικά
όρια (πόλθ, περιοχι ι χϊρα).

3.2.4 Προτεινόμενθ βιβλιογραφία
-

Carroll, ΑΒ (2008). Ιςτορικό τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ: ζννοιεσ και
πρακτικζσ. Σε A.M. Andrew Crane, D. Matten, J. Moon, & D. Siegel (Eds.), The
Oxford handbook of corporate social responsibility (ςελ. 19-46). Νζα Υόρκθ:
Ρανεπιςτθμιακόσ Τφποσ τθσ Oxford.

-

-

-

Carroll Archie Β. Και Kareem M. Shabana (2010), Η επιχειρθςιακι υπόκεςθ
για τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ: Μια αναςκόπθςθ των εννοιϊν, τθσ
ζρευνασ και τθσ πρακτικισ,
FabrizioMosca, Chiara Civera, Η Εξζλιξθ τθσ ΕΚΕ: Μια Ολοκλθρωμζνθ
Ρροςζγγιςθ, SYMPHONYA Αναδυόμενα Θζματα ςτθ Διοίκθςθ, n. 1, 2017
Painter- Morland, Μ. (2006). Τριπλι υποβολι αναφοράσ ωσ κοινωνικι
γραμματικι: ενςωμάτωςθ τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ και των
εταιρικϊν κωδικϊν δεοντολογίασ. Η επιχειρθςιακι θκικι: Μια ευρωπαϊκι
αναςκόπθςθ, 15 (4), 352-364.
Στρατθγικζσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ που υλοποιοφν τθν τριπλι
κατϊτατθ γραμμι
https://www.adp.com/spark/articles/2016/11/csr-strategies-that-deliver-onthe-triple-bottom-line.aspx
John Elkington (2017) - Ειςάγετε τθν τριπλι κατϊτατθ γραμμι
http://www.johnelkington.com/archive/TBL-elkington-chapter.pdf

3.2.5 Ερωτθματολόγιο
Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ
_____________________________________________________________________
1.

Ροιεσ είναι οι κφριεσ αρχζσ τθσ ΕΚΕ, ςφμφωνα με τον Wood (1991);

(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)
a.
b.
c.

Νομιμότθτα, Δθμόςιεσ Σχζςεισ, Διαχειριςτικζσ Αποφάςεισ.
Νομιμότθτα, εμπιςτοςφνθ, διαχειριςτικι διακριτικότθτα.
Νομιμότθτα, Δθμόςια Ευκφνθ, Διαχειριςτικι Ευχζρεια

2.
Η Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ και θ Αειφορία μποροφν να είναι μια
πλατφόρμα για τισ εταιρείεσ και τα εμπορικά ςιματα; (επιλζξτε όλα όςα ιςχφουν)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Οδθγοφν τθν καινοτομία και τθν ανάπτυξθ
Διαφοροποίθςθ
Βελτίωςθ τθσ φιμθσ
Βελτίωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των καταναλωτϊν
Βελτιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ
Ρροςζλκυςθ ταλαντοφχων υπαλλιλων
Βελτίωςθ του θκικοφ και τθσ παραγωγικότθτασ των εργαηομζνων
Ελαχιςτοποίθςθ του επιχειρθματικοφ κινδφνου

3.
Ροια από τα παρακάτω είναι επιχειριματα κατά τθσ εταιρικισ κοινωνικισ
ευκφνθσ; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)
a.
Μειϊνει τθν οικονομικι αποτελεςματικότθτα και τα κζρδθ
b.
Επιβάλλει άνιςεσ δαπάνεσ μεταξφ των ανταγωνιςτϊν
c.
Απαιτεί κοινωνικζσ δεξιότθτεσ που οι επιχειριςεισ μπορεί να
ςτεροφνται

d.
Πλα τα παραπάνω αποτελοφν επιχειριματα εναντίον τθσ εταιρικισ
κοινωνικισ ευκφνθσ
4.

Η ιδζα τθσ τριπλισ κατϊτατθσ γραμμισ αναφζρεται ςε: (επιλζξτε τθν

καταλλθλότερθ επιλογι)
a.
b.
c.
d.

Κζρδοσ, Άνκρωποι και Ρλανιτθσ
Κζρδοσ, Διαδικαςίεσ και Άνκρωποι
Άνκρωποι, διαδικαςίεσ και κζςθ
Ρροϊόν, Τιμι, Διαδικαςίεσ.

Ενότθτα 3.3 Επιχειρθματικι κουλτοφρα και ΕΚΕ
3.3.1 Ειςαγωγι
Οι επιχειριςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των κοινοτιτων ςτισ οποίεσ
λειτουργοφν και οι διαχειριςτζσ γνωρίηουν ότι θ μακροπρόκεςμθ επιτυχία τουσ
βαςίηεται ςε ςυνεχείσ καλζσ ςχζςεισ με ζνα ευρφ φάςμα ατόμων, ομάδων και
κεςμϊν. Οι ζξυπνεσ εταιρείεσ γνωρίηουν ότι οι επιχειριςεισ δεν μποροφν να
πετφχουν ςε κοινωνίεσ που αποτυγχάνουν - είτε αυτό οφείλεται ςε κοινωνικζσ ι
περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ, είτε ςε προβλιματα διακυβζρνθςθσ.

3.3.2 Συνοπτικι περιγραφι
Η γνώςθ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο
ενδοεπιχειρθςιακόσ
εκπαιδευτισ κα:

Δεξιότθτεσ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο
ενδοεπιχειρθςιακόσ
εκπαιδευτισ κα είναι ςε
κζςθ:
• Κακορίηει τθν οργανωτικι • Να αναπτφξει και
νοοτροπία και κατανόθςθ
βελτιϊςει τισ δεξιότθτεσ
των ςυςχετίςεων μεταξφ
ςχεδιαςμοφ και
τθσ οργανωτικισ
εφαρμογισ
κουλτοφρασ και τθσ ΕΚΕ.
προγραμμάτων εταιρικισ
κοινωνικισ ευκφνθσ.
• Συηθτιςει πρωτοβουλίεσ
εταιρικισ κοινωνικισ
• Συνοψίςει το επίπεδο
ευκφνθσ.
δζςμευςθσ για τθν ΕΚΕ
διαφόρων οργανιςμϊν
• Ρεριγράψει τθ
και εξθγιςει πϊσ μπορεί
κεςμοκζτθςθ τθσ ΕΚΕ.
να αποτελζςει πθγι
• Συςχετίςει τουσ
ανταγωνιςτικοφ
Επαγγελματικοφσ όλουσ
πλεονεκτιματοσ.
και τισ Υποχρεϊςεισ.
• Εξθγιςει τισ ςχζςεισ
μεταξφ εταιρικισ
ςτρατθγικισ και ΕΚΕ και
τισ επιπτϊςεισ ςτισ
κεμελιϊδεισ οργανωτικζσ
αρχζσ όπωσ θ αποςτολι
και το όραμα

3.3.3 Περιεχόμενο ενότθτασ
3.3.3.1 Οργανωτικι κουλτοφρα και ΕΚΕ

Αρμοδιότθτεσ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο εκπαιδευτισ
τθσ εταιρείασ κα ζχει
αποκτιςει τθν ευκφνθ και
τθν αυτονομία:
• Εφαρμογισ
δεοντολογίασ, μζςων και
πρωτοβουλιϊν τθσ ΕΚΕ
ςτον οργανιςμό.

Πταν τα άτομα ςχθματίηουν ομάδεσ, γίνονται κοινότθτεσ ι κοινωνίεσ και με τθ
ςειρά τουσ αναπτφςςουν μια «κουλτοφρα» που επθρεάηει και τουσ δφο και
επθρεάηεται από τουσ τρόπουσ που ςυμπεριφζρονται, τα πράγματα που εκτιμοφν
και τα αντικείμενα που παράγουν και καταναλϊνουν. Η ίδια θ κουλτοφρα μπορεί να
οριςτεί ωσ "κοινζσ πεποικιςεισ και αξίεσ μιασ ομάδασ. Είναι αυτό που κάνουν οι
άνκρωποι, όχι μόνο αυτά που λζνε".
Σε μια επιχείρθςθ, οι "διαδεδομζνεσ αξίεσ, κανόνεσ και ςυμπεριφορζσ ονομάηονται
πολιτιςμόσ του οργανιςμοφ"25.
Οι Newstrom και Davis εξθγοφν τθν οργανωτικι κουλτοφρα ωσ "το ςφνολο
υποκζςεων, πεποικιςεων, αξιϊν και κανόνων που μοιράηονται τα μζλθ ενόσ
οργανιςμοφ"26. Η οργανωτικι κουλτοφρα κζτει τον τόνο για το περιβάλλον
εργαςίασ και τον τρόπο με τον οποίο οι εργαηόμενοι αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ
και ακόμθ και εκείνοι που βρίςκονται εκτόσ τθσ εταιρείασ. Οριςμζνοι παράγοντεσ
ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία και τθ ςυνζχεια τθσ οργανωτικισ κουλτοφρασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πραγμάτων που ελζγχονται από τθν εταιρεία, δυνάμεισ
εκτόσ του ελζγχου τθσ εταιρείασ (όπωσ θ κοινωνικι / εκνικι κουλτοφρα) και τα
βαςικά προςωπικά χαρακτθριςτικά των ατόμων ςτο εςωτερικό τθσ εταιρείασ. Η
οργανωτικι κουλτοφρα είναι ζνα δυναμικό ςφςτθμα που μπορεί να επθρεαςτεί από
ςχεδόν όλα τα ςυντελοφμενα μζςα και ζξω από τον οργανιςμό.
Η οργανωτικι κουλτοφρα δεν είναι απαραιτιτωσ ζνα ςφνολο γραπτϊν κανόνων, αν
και τα εταιρικά οράματα και φιλοςοφίεσ, οράματα, δθλϊςεισ αποςτολισ και
επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ και ςτόχοι ςυμβάλλουν ςτθ γενικότερθ ζννοια τθσ
κουλτοφρασ ενόσ οργανιςμοφ. Οι Newstrom και Davis επιςθμαίνουν ότι «θ
φιλοςοφία (μοντζλο) τθσ οργανωτικισ ςυμπεριφοράσ που κατζχει θ διοίκθςθ
αποτελείται από ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο υποκζςεων και πεποικιςεων ςχετικά
με τον τρόπο που είναι τα πράγματα, τον ςκοπό αυτϊν των δραςτθριοτιτων και τον
τρόπο με τον οποίο πρζπει να είναι». Η κεμελιϊδθσ φιλοςοφία ενόσ οργανιςμοφ
μπορεί να είναι ζνασ ιςχυρόσ μοχλόσ τθσ ςυνολικισ κουλτοφρασ που δθμιουργείται
και διατθρείται, ζτςι ζνασ τρόποσ ςφνδεςθσ τθσ οργανωτικισ κουλτοφρασ και τθσ
ΕΚΕ είναι θ εξζταςθ των προγραμμάτων ΕΚΕ ωσ αντικειμζνου τθσ κουλτοφρασ ενόσ
οργανιςμοφ. Τα προγράμματα ΕΚΕ είναι ζνασ τρόποσ που ζνασ οργανιςμόσ
επικοινωνεί και μεταφζρει γνϊςθ, ςτάςθ και εμπειρία.
Η κεωρία τθσ οργανωτικισ κουλτοφρασ επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτo εςωτερικό τθσ
εταιρίασ (ςτουσ διευκυντζσ και υπαλλιλουσ), ενϊ τα κζματα ΕΚΕ χρειάηονται μια
πολφ ευρφτερθ προςζγγιςθ, διότι ςτθν πράξθ οι εταιρίεσ πιζηονται από εξωτερικοφσ
παράγοντεσ για να ςυμμετάςχουν ςε προγράμματα ΕΚΕ ι και από εςωτερικοφσ
παράγοντεσ με βάςθ τθν οργανωτικι κουλτοφρα που υπάρχει τόςο για ςτουσ
εργαηόμενουσ όςο και ςτουσ καταναλωτζσ.

25

Timm, Paul R., and Peterson, Brent D. (2000) People at Work: Human Behavior in Organizations.
Cincinnatti: Southwestern-College Publishing, p. 106.
26
Newstrom, John W., and Davis, Keith.(1997) Organizational Behavior: Human Behavior at Work.
Boston: McGraw-Hill, p. 102.

Η οργανωτικι κουλτοφρα αντανακλά τθν προςωπικότθτα ι τθν αίςκθςθ τθσ
επιχείρθςθσ μζςα από παγιωμζνεσ αξίεσ, πεποικιςεισ και υποκζςεισ27. Αυτζσ
εκδθλϊνονται μζςα από τισ ςυμπεριφορζσ των εργαηομζνων και τθ λιψθ
αποφάςεων, ενϊ ταυτόχρονα κακορίηουν τθν τάςθ και τθν ικανότθτα τθσ
επιχειρθματικισ ςυμπεριφοράσ τθσ εταιρείασ να πράξει με υπευκυνότθτα ι
ανευκυνότθτα2829. Ωσ εκ τοφτου, ο προςανατολιςμόσ τθσ οργανωτικισ κουλτοφρασ
επθρεάηει τθν τάςθ τθσ εταιρίασ προσ τθν ΕΚΕ και τθ βιωςιμότθτα30.
Οι εταιρικζσ αξίεσ παίηουν κακοριςτικοφσ ρόλουσ ωσ προαπαιτοφμενα για τθν
προλθπτικι ΕΚΕ. Για να βελτιωκεί θ οργάνωςθ, ζνα πρόγραμμα ΕΚΕ πρζπει να
ευκυγραμμιςτεί με τισ αξίεσ, τουσ κανόνεσ και τθν αποςτολι του οργανιςμοφ31, θ
οποία απαιτεί τθν ευαιςκθτοποίθςθ και κατανόθςθ του οράματοσ και των αξιϊν
του οργανιςμοφ και των ςχζςεϊν τουσ με τισ βαςικζσ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ του
οργανιςμοφ. Με τθ ςειρά τθσ, γίνεται ιδιαίτερα χριςιμθ θ αναγνϊριςθ των
οργανωτικϊν αξιϊν και κανόνων που πικανόν να ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν ΕΚΕ, κακϊσ
κακοδθγοφν τισ ςυμπεριφορζσ και τισ αποφάςεισ μζςα ςτον οργανιςμό.
Επιπλζον, με τθν οργάνωςθ των εταιρικϊν αξιϊν και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτισ
πρακτικζσ διαχείριςθσ, οι οργανϊςεισ μποροφν να ελπίηουν ότι κα ενιςχφςουν τισ
ςυμπεριφορζσ που ωφελοφν τθν εταιρεία και τισ κοινότθτεσ, εντόσ και εκτόσ τθσ
επιχείρθςθσ και οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ ενιςχφουν τισ αξίεσ του κεςμοφ.32
Ρροκειμζνου να οριςτοφν ι να επαναπροςδιοριςτοφν οι εταιρικζσ αξίεσ, οι
οργανιςμοί κα μποροφςαν να εξετάςουν τα υφιςτάμενα πιςτεφω, τουσ εταιρικοφσ
χάρτεσ, τισ αποςτολζσ, τισ εκκζςεισ, τουσ ιςτότοπουσ και άλλα ζγγραφα33.
Η Lyon υπογραμμίηει ότι για να ενςωματωκεί θ ΕΚΕ ςε μακροπρόκεςμεσ
ςτρατθγικζσ και κριτιρια λιψθσ αποφάςεων, οι οργανιςμοί πρζπει να μεταβαίνουν
από μια κουλτοφρα που βαςίηεται ςε ςτόχουσ ςε μια προςανατολιςμζνθ ςτθν
αξία34. Ζτςι, οι οργανϊςεισ πρζπει να ςτθριχκοφν ςτισ εταιρικζσ τουσ αξίεσ για να
δθμιουργιςουν μια οργανωτικι κουλτοφρα που είναι δεκτικι ςτθν αλλαγι και
μπορεί να ςτθρίξει μακροπρόκεςμα μια ςτρατθγικι εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ.

27

Galbreath, J. (2010). Drivers of Corporate Social Responsibility: the Role of Formal Strategic
Planning and Firm Culture. British Journal of Management, 21(2), pp 511–525
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Kalyar, M. N., Rafi, N. & Kalyar, A. N. (2013). Factors affecting corporate social responsibility: An
empirical study. Systems Research and Behavioral Science, 30(4), pp 495–505.
29
Melo, T. (2012). Determinants of corporate social performance: the influence of organizational
culture, management tenure and financial performance. Social Responsibility Journal, 8(1), pp 33–47.
30
Kalyar, M. N., Rafi, N. & Kalyar, A. N. (2013). Factors affecting corporate social responsibility: An
empirical study. Systems Research and Behavioral Science, 30(4), pp 495–505.
31
Maignan, I., O. C. Ferrell and L. Ferrell: 2005, ‘A Stakeholder Model for Implementing Social
Responsibility in Marketing’, European Journal of Marketing 39(9/10), 956–977
32
Van Lee, R., L. Fabish and N. McGaw: 2004, ‘The Value of Corporate Values’, Strategy + Business
39(Spring), 1–14
33
Maon, F., Lindgreen, A., & Swaen, V. (2009). Designing and implementing corporate social
responsibility: An integrative framework grounded in theory and practice. Journal of Business Ethics,
87, 71–89.
34
Lyon, D.: 2004, ‘How can You Help Organizations Change to Meet the Corporate Responsibility
Agenda?’, Corporate Social Responsibility and Environmental Management 11(3), 133–139.

Επιπλζον, οι εργαηόμενοι διαδραματίηουν κεντρικό ρόλο ςτθ διαδικαςία
υλοποίθςθσ των ςτρατθγικϊν εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ και, για να
παρακινθκοφν και να εμπλακοφν, είναι ςθμαντικό να γνωρίηουν όςο το δυνατόν
περιςςότερο τον τρόπο διαχείριςθσ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ τθσ εταιρείασ.
Ρρζπει να γνωρίηουν τθν προςζγγιςθ τθσ ΕΚΕ, το ιςτορικό τθσ προςαρμογισ τθσ, τθ
ςυνάφειά τθσ με τθν οργάνωςθ, τισ εξελίξεισ και άλλεσ επιπτϊςεισ.
Σφμφωνα με τον Hohnen (2007) υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αυξθκεί θ
δζςμευςθ των εργαηομζνων ςτθ διαδικαςία υλοποίθςθσ35:
-

-

Ενςωμάτωςθ των ςτοιχείων απόδοςθσ τθσ ΕΚΕ ςε περιγραφζσ κζςεων
εργαςίασ και αξιολογιςεισ τθσ απόδοςθσ.
Ραροχι τακτικϊν ενθμερϊςεων ςχετικά με τθν πρόοδο (ςε ςυναντιςεισ ι
ενθμερωτικό δελτίο τθσ εταιρείασ).
Ανάπτυξθ κινιτρων (όπωσ νομιςματικζσ και άλλεσ ανταμοιβζσ για καλφτερεσ
προτάςεισ).
Αφαίρεςθ ι μείωςθ των αντικινιτρων (π.χ. ανταγωνιςτικά ςυμφζροντα,
όπωσ πρόωρεσ προκεςμίεσ που ενκαρρφνουν τουσ υπαλλιλουσ να
επιλζγουν επιλογζσ μθ CSR).
Ραροχι κινιτρων και αναγνϊριςθ καλϊν ιδεϊν.

3.3.3.2 Πρωτοβουλίεσ ΕΚΕ
Οι πρωτοβουλίεσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ (CSR) είναι ξεχωριςτζσ δεςμεφςεισ,
οι οποίεσ αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ και ςτθ ςτιριξθ από
εταιρικοφσ πόρουσ (π.χ. χριματα, εργαςία)36.
Οι Lynes & Andrachuk (2008) προτείνουν ζνα μοντζλο που επιτρζπει να εξθγθκεί
πϊσ μια επιχείρθςθ ερμθνεφει και επεξεργάηεται κίνθτρα που προζρχονται από
διάφορεσ επιρροζσ και ςτθ ςυνζχεια λαμβάνει αποφάςεισ ςχετικά με τισ
δεςμεφςεισ τθσ ΕΚΕ. Το μοντζλο τουσ αποτελείται από τζςςερα επίπεδα επιρροισ37:
-

-

35

Συςτιματα επιρροισ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυςτιματοσ τθσ
αγοράσ, του πολιτικο-κεςμικοφ ςυςτιματοσ, των επιςτθμονικϊν και
κοινωνικϊν ςυςτθμάτων).
Κίνθτρα (π.χ. βελτίωςθ τθσ εικόνασ, πιζςεισ των ενδιαφερομζνων,
διεκνζσ ςυγκριτικό πλεονζκτθμα), θ παγκοςμιοποίθςθ δθμιουργεί
εντονότερεσ πιζςεισ ςτθν αγορά για τθν αντιμετϊπιςθ περιβαλλοντικϊν
προβλθμάτων. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, αυτζσ οι πιζςεισ ζχουν
οδθγιςει ςτθν υιοκζτθςθ παγκόςμιων περιβαλλοντικϊν προτφπων που

Hohnen, P. (2007) Corporate Social Responsibility – An implementation Guide for Business.
International Institute for Sustainable Development.
36
Bhattacharya C B & Sen S (2004); Doing Better at Doing Good: when, why and how consumers
respond to corporate social initiatives. California Management Review, 47(1): 9-24
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βαςίηονται ςε ςτακερζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ υπερβαίνουν τουσ
ιςχφοντεσ περιβαλλοντικοφσ κανονιςμοφσ που βαςίηονται ςτθ χϊρα.
Καταλφτεσ, που διαμορφϊνουν επιρροζσ (όπωσ θ οικονομικι κζςθ μιασ
επιχείρθςθσ ι θ εςωτερικι θγεςία).
Το επίπεδο δζςμευςθσ τθσ επιχείρθςθσ.

Οι δράςεισ που δθμιουργοφν προςτικζμενθ αξία και ςυμβάλλουν ςτθν ΕΚΕ είναι
πολφ διαφορετικζσ και οι επιχειριςεισ τείνουν να επιλζγουν τισ δραςτθριότθτεσ ΕΚΕ
ςφμφωνα με τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ για να μεγιςτοποιιςουν τα οφζλθ
τουσ3839. Η δίκαιθ αποηθμίωςθ των εργαηομζνων, θ αςφάλεια των εργαηομζνων, οι
πράςινεσ πρακτικζσ παραγωγισ, οι πολιτικζσ, οι δθλϊςεισ κατά των πειραμάτων ςε
ηϊα, θ δθμιουργία κωδικϊν δεοντολογίασ για τουσ ςυνεργαηόμενουσ εταίρουσ, θ
φιλανκρωπία και οι πρακτικζσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςυγκαταλζγονται
ςτισ ποικίλεσ δράςεισ ΕΚΕ40.
Το Ραγκόςμιο Επιχειρθματικό Συμβοφλιο για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ περιζγραψε
τθν ΕΚΕ ωσ ςυμβολι των επιχειριςεων ςτθν αειφόρο οικονομικι ανάπτυξθ.
Βαςιηόμενθ ςτθ βάςθ ςυμμόρφωςθσ με τθ νομοκεςία και τουσ κανονιςμοφσ, θ ΕΚΕ
περιλαμβάνει ςυνικωσ δεςμεφςεισ πζραν του νόμου και δραςτθριότθτεσ που
αφοροφν:
-

εταιρικι διακυβζρνθςθ και θκικι
υγεία και αςφάλεια
περιβαλλοντικι διαχείριςθ
τα ανκρϊπινα δικαιϊματα (ςυμπεριλαμβανομζνων των βαςικϊν
εργαςιακϊν δικαιωμάτων)
βιϊςιμθ ανάπτυξθ
ςυνκικεσ εργαςίασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ,
των ωρϊν εργαςίασ, των μιςκϊν)
εργαςιακζσ ςχζςεισ
ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ, ανάπτυξθ και επενδφςεισ
ςυμμετοχι και ςεβαςμό των διαφορετικϊν πολιτιςμϊν και των
μειονεκτουςϊν λαϊν
εταιρικι φιλανκρωπία και εκελοντιςμόσ των εργαηομζνων
ικανοποίθςθ του πελάτθ και τιρθςθ των αρχϊν του κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ
μζτρα κατά τθσ δωροδοκίασ και καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
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λογοδοςία, διαφάνεια και αναφορά απόδοςθσ και
ςχζςεισ προμθκευτϊν, τόςο για τισ εγχϊριεσ όςο και για τισ αλυςίδεσ
εφοδιαςμοφ41 .

Οι ενζργειεσ αυτζσ κοινοποιοφνται τακτικά και εκπροςωποφνται ςτισ ετιςιεσ
εκκζςεισ ΕΚΕ και ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ εταιρείασ42.
3.3.3.3 Θεςμικότθτα τθσ ΕΚΕ και θκικισ
Η ανάπτυξθ και θ εφαρμογι ςτρατθγικισ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ κα
μποροφςε να κεωρθκεί μια διαδικαςία οργανωτικισ αλλαγισ ι ωσ ζνασ νζοσ
τρόποσ οργάνωςθσ και εργαςίασ43. Στόχοσ του είναι να ευκυγραμμίςει τθν
οργάνωςθ με τισ δυναμικζσ απαιτιςεισ του επιχειρθματικοφ και κοινωνικοφ
περιβάλλοντοσ, προςδιορίηοντασ και διευκφνοντασ τισ προςδοκίεσ των
ενδιαφερομζνων μερϊν.
Μετά τθν ειςαγωγι οποιωνδιποτε νζων πρωτοβουλιϊν ςε ζναν οργανιςμό, το
ερϊτθμα είναι πϊσ να διατθριςετε το ρυκμό. Κατά ςυνζπεια, υπάρχει κίνδυνοσ να
υπάρξει μια πρωτοβουλία που ξεκίνθςε με ενκουςιαςμό και να μθν ζχει ςυνζχεια
ςτθν οργάνωςθ, ειδικά ςε αυτό το ευζλικτο πλαίςιο44. Ρροκειμζνου να είναι
βιϊςιμεσ, οι πρακτικζσ τθσ ΕΚΕ πρζπει να ενςωματωκοφν (κεςμοποιθκοφν)
αποτελεςματικά ςε οργανιςμοφσ. Ωσ εκ τοφτου, οι πρακτικζσ αυτζσ πρζπει να (1)
κεωροφνται ωσ ςυςτατικό μζροσ τθσ οργανωτικισ κουλτοφρασ, (2) να αποτελοφν
μζροσ τθσ μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ του οργανιςμοφ και (3) να εξομοιϊνεται
με τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων εντόσ των οργανϊςεων.
Η βιβλιογραφία εμφανίηει τζςςερισ κινθτιριεσ δυνάμεισ για τισ επιχειριςεισ για να
ξεκινιςει μια διαδικαςία ΕΚΕ:
-

Η ΕΚΕ ωσ μζςο για τον ζλεγχο των κινδφνων και για τθ διαχείριςθ τθσ φιμθσ.
θ ΕΚΕ ωσ επιχειρθματικι ευκαιρία
Η ΕΚΕ ωσ προϊόν του οράματοσ ενόσ θκικά υποκινοφμενου θγζτθ.
Η ΕΚΕ ωσ προϊόν βαςικϊν αξιϊν μιασ εταιρείασ45.

Το πρϊτο ςτάδιο τθσ κεςμοκζτθςθσ τθσ ΕΚΕ είναι να μεταφράςουμε τισ αξίεσ, το
όραμα ι τισ πολιτικζσ δθλϊςεισ ενόσ οργανιςμοφ ςε δεςμεφςεισ, προςδοκίεσ και
κατευκυντιριεσ γραμμζσ (π.χ. κϊδικασ επιχειρθματικισ δεοντολογίασ). Οι γενικοί
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οργανωτικοί ςτόχοι μποροφν ζτςι να αναπτυχκοφν με τον κακοριςμό ςτόχων και
δεικτϊν επιδόςεων46.
Είναι επίςθσ απαραίτθτο να αναπτυχκεί μια δομι που να επιτρζπει ςαφϊσ τθν
ενςωμάτωςθ τθσ ΕΚΕ, κακορίηοντασ τισ ευκφνεσ που ςυνδζονται με τθν ΕΚΕ. Για
παράδειγμα, είναι απαραίτθτο47:
-

να ορίςει το υπεφκυνο πρόςωπο ι τθν αρμόδια επιτροπι για τθν εφαρμογι
τθσ ΕΚΕ
να βελτιωκεί ο διαλειτουργικόσ ςυντονιςμόσ
να ειςαγάγει τισ ευκφνεσ τθσ ΕΚΕ ςτισ περιγραφζσ κζςεων εργαςίασ
να ενςωματϊςει κριτιρια ςχετικά με τθν ΕΚΕ ςε επίπεδο διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ των επιδόςεων όςον αφορά τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ
να προςλαμβάνουν άτομα με γνϊςθ ςχετικά με τθν ΕΚΕ και με τισ
κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
να αναπτφξει ρυκμιςτικό μθχανιςμό για τθν ανταλλαγι προβλθμάτων
να αυξιςει τθ γνϊςθ (που ςυνδζεται με τθν ΕΚΕ) ςε οργανωτικό επίπεδο,
να αναπτφξει νζεσ ιδζεσ.
να αυξιςει τθν προβολι του οργανιςμοφ.

-

Πραγματικό παράδειγμα: θ Παταγονία
Πεδίο
εφαρμογισ

#Brand #Ρεριβάλλον

Προςτικζμενθ
αξία

Από το 1973, θ εταιρία Ραταγονία λειτουργεί αποτελεςματικά
ωσ οικογενειακι επιχείρθςθ (εξακολουκοφν να ανικουν ςτουσ
ςυνιδρυτζσ τουσ Yvon και Malinda Chouinard). Για το
μεγαλφτερο μζροσ τθσ φπαρξθσ τθσ επιχείρθςθσ, βρίςκονται
ςτθν αιχμι των προςπακειϊν να κατευκφνουν τθ βιομθχανία
ειδϊν ζνδυςθσ ςε πιο βιϊςιμθ κατεφκυνςθ. Το 2014, με
φαινομενικά αντίκετο τρόπο, θ Ραταγονία ανακοίνωςε τθ
διάλυςθ του τμιματοσ βιωςιμότθτάσ τθσ, με τθν πρόκεςθ,
ςφμφωνα με τουσ CEO τθσ Patagonia Rick Ridgeway, να
"ενςωματϊςει καινοτόμουσ τρόπουσ ςκζψθσ, αξίεσ και ςτόχουσ
ςε όλουσ τουσ εργαηομζνουσ" τθν ευκφνθ κάκε μζλουσ του
προςωπικοφ ςε κάκε τμιμα τθσ επιχείρθςθσ. Με τθν
απελευκζρωςθ τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ από τα όρια
του τμιματοσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ & Αειφορίασ, θ
Ραταγονία ςυμπεριλαμβάνει κάκε εργαηόμενο που ςυμμετζχει
ςτθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ τθσ εταιρείασ.
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3.3.5 Ερωτθματολόγιο
Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ
_____________________________________________________________________
1.
Ο προςανατολιςμόσ τθσ οργανωτικισ κουλτοφρασ ζχει ςθμαντικι
επίδραςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ. (επιλζξτε
τθν καταλλθλότερθ επιλογι)
a.
b.

Αλθκισ
Ψευδισ

2.
Οι δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΚΕ κοινοποιοφνται τακτικά από τισ εταιρείεσ
μζςω: (επιλζξτε όλα όςα ιςχφουν)
a.
b.
c.
d.

Ετιςιεσ αναφορζσ
Εταιρικόσ Ιςτότοποσ
Blogs
Σελίδεσ κοινωνικϊν μζςων

3.
Το πρϊτο ςτάδιο τθσ κεςμοποίθςθσ τθσ ΕΚΕ ςυνίςταται: (επιλζξτε τθν
καταλλθλότερθ επιλογι)
a. Ανταλλαγι απόψεων για πολφτιμεσ δραςτθριότθτεσ ΕΚΕ
b. Δθμιουργία εςωτερικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και κωδικϊν
δεοντολογίασ
c. Ανάπτυξθ οργανωτικϊν ςτόχων
d. Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων ςτόχων και δεικτϊν απόδοςθσ
4.
Μεταξφ των κφριων αρμοδιοτιτων που ςχετίηονται με τθν ΕΚΕ
ζχουμε: (επιλζξτε όλα όςα ιςχφουν)
a.
Διοριςμόσ του προςϊπου ι τθσ επιτροπισ που είναι
υπεφκυνθ για τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων ΕΚΕ.
b.
Βελτίωςθ του ομαδικοφ πνεφματοσ
c.
Δθμιουργία νζων ιδεϊν για δραςτθριότθτεσ ΕΚΕ

d.
Ανάπτυξθ νζων μθχανιςμϊν και διαδικαςιϊν για τθν αφξθςθ
τθσ παραγωγικότθτασ
5.
Μεταξφ των κινθτιριων δυνάμεων τθσ διαδικαςίασ εκκίνθςθσ τθσ ΕΚΕ
θ βιβλιογραφία περιλαμβάνει: (επιλζξτε όλα όςα ιςχφουν)
a.
b.
c.
d.

Η ΕΚΕ ωσ επιχειρθματικι ευκαιρία
Η ΕΚΕ ωσ μζςο PR
Η ΕΚΕ ωσ τρόποσ προςζλκυςθσ κετικϊν ςχολίων ςτο διαδίκτυο
Η ΕΚΕ ωσ προϊόν βαςικϊν αξιϊν μιασ εταιρείασ

Ενότθτα 3.4 Εφαρμογι και αξιολόγθςθ τθσ ΕΚΕ
3.4.1 Ειςαγωγι
Η δζςμευςθ για τθν ΕΚΕ ζχει ενιςχυκεί τα τελευταία χρόνια και αυτό ζχει κζςει νζεσ
υποχρεϊςεισ και κακορίηει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανϊςεισ ςυνεργάηονται
για κζματα ΕΚΕ. Συχνά, ςτθν πράξθ υπάρχει ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των
προκζςεων τθσ ΕΚΕ και τθσ πραγματικισ εφαρμογισ τθσ και αυτό μπορεί να
εξθγθκεί από το γεγονόσ ότι θ ΕΚΕ κεωρείται ενίοτε αναγκαία και ότι είναι
ςυμπλθρωματικι αντί να αποτελεί αντικείμενο κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τθν
κεντρικι ςτρατθγικι ενόσ οργανιςμοφ.

3.4.2 Σφντομθ περιγραφι
Η γνώςθ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο
ενδοεπιχειρθςιακόσ
εκπαιδευτισ κα:

Δεξιότθτεσ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο
ενδοεπιχειρθςιακόσ
εκπαιδευτισ κα είναι ςε
κζςθ:
• Εξθγιςει τα διεκνι
• Να αναλφςει τον
πρότυπα που
αντίκτυπο τθσ εφαρμογισ
χρθςιμοποιοφνται για τον
τθσ ΕΚΕ ςτθν εταιρικι
κακοριςμό και τθν
κουλτοφρα, ιδιαίτερα
εφαρμογι τθσ ΕΚΕ.
όςον αφορά τα κοινωνικά
ηθτιματα.
• Ρεριγράψει πϊσ κα
μετριςετε τθν απόδοςθ
• Αναλφςει τθν απόδοςθ
τθσ ΕΚΕ και πϊσ κα
τθσ ΕΚΕ ςτον οργανιςμό.
αξιολογιςετε τθν ΕΚΕ.
Υποβολι εκκζςεων
ςχετικά με τθν απόδοςθ
τθσ ΕΚΕ.
• Κατανόθςθ τθσ ζννοιασ
τθσ ςθμαντικότθτασ ςτθν
ΕΚΕ και τθσ διαδικαςίασ
αναφοράσ τθσ ΕΚΕ.

Αρμοδιότθτεσ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο εκπαιδευτισ
τθσ εταιρείασ κα ζχει
αποκτιςει τθν ευκφνθ και
τθν αυτονομία:
• Να χρθςιμοποιιςει
διεκνι πρότυπα για τον
κακοριςμό και τθν
εφαρμογι τθσ ΕΚΕ.
• Να χρθςιμοποιιςει τα
αποτελζςματα τθσ
ζκκεςθσ απόδοςθσ τθσ
ΕΚΕ για να βελτιϊςει τισ
ευκφνεσ του οργανιςμοφ
ςε πελάτεσ και πελάτεσ
και για να δθμιουργιςει
ζνα ανταγωνιςτικό
πλεονζκτθμα.

3.4.3 Περιεχόμενο ενότθτασ
3.4.3.1 Διεκνι πρότυπα για τον οριςμό και τθν εφαρμογι τθσ ΕΚΕ
Οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ που εκτελοφνται από οργανιςμοφσ
περιγράφονται, διευκολφνονται και περιορίηονται από το νόμο. Η νομικι
ςυμμόρφωςθ προσ τα ελάχιςτα διεκνι πρότυπα που ςχετίηονται με τθν προςταςία
του περιβάλλοντοσ και τθσ εργαςίασ, αποτελεί τθ κεμελιϊδθ αρχι των πολιτικϊν
ΕΚΕ.

Ο Χάρτθσ τθσ Διεκνοφσ Εργαςίασ που επικυρϊκθκε τον Απρίλιο του 1919 βάςει του
Συμφϊνου Ειρινθσ του Ραριςιοφ ορίηει ςαφϊσ τισ αρχζσ που αφοροφν τθν
προςταςία των δικαιωμάτων και των ςυμφερόντων των εργαηομζνων. Η Διεκνισ
Σφμβαςθ Εργαςίασ αντικατοπτρίηει ιδθ τισ περιςςότερεσ από αυτζσ τισ αρχζσ. Το
1944, θ Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ επικφρωςε τθ Διακιρυξθ τθσ Φιλαδζλφειασ
(Φιλαδζλφεια - ΗΡΑ) επαναπροςδιορίηοντασ τουσ ςτόχουσ και τισ αρχζσ των
αγϊνων για τα δικαιϊματα και τα ςυμφζροντα των εργαηομζνων48.
Οι εκνικζσ νομοκεςίεσ και οι διεκνείσ οργανιςμοί ζχουν επίςθσ αναδείξει το
πρόβλθμα και τθ ςθμαςία τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των οργανιςμϊν49 (Tully, 2005).
Οι πιο αναπτυγμζνεσ ςτον κόςμο προςπάκειεσ για τθν ΕΚΕ είναι ςτθν Ευρϊπθ,
κυρίωσ λόγω των ιςχυρϊν κανονιςμϊν και εκςτρατειϊν.
Πραγματικό Παράδειγμα: Euratex. ΕΚΕ ςε βιώςιμεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ.
Πεδίο
εφαρμογισ

# Αειφόροσ αλυςίδα εφοδιαςμοφ #Alliances #Βιομθχανίεσ

Προςτικζμενθ
αξία

Η EURATEX (κφρια βιομθχανικι κλωςτοχφαντουργικι ζνωςθ
ςτθν
Ευρϊπθ)
υποςτθρίηει
ςχετικζσ
επιχειρθματικζσ
πρωτοβουλίεσ για τθ δζουςα επιμζλεια και ςυμμετζχει ςτισ
προςπάκειεσ των ευρωπαϊκϊν κεςμικϊν οργάνων και διεκνϊν
οργανιςμϊν για τθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ και τθν
προϊκθςθ τθσ υπεφκυνθσ επιχειρθματικισ ςυμπεριφοράσ ςτθν
ευρωπαϊκι και παγκόςμια αλυςίδα εφοδιαςμοφ ενδυμάτων.
Επιπλζον, θ Euratex εμβακφνει ςε κζματα όπωσ:
ιχνθλαςιμότθτα, τεχνικά πρότυπα, περιβαλλοντικό αποτφπωμα,
κίνδυνοσ ΕΚΕ, πολιτικι για τα χθμικά, κυκλικι οικονομία,
ενζργεια και κλιματικι αλλαγι.

Πθγι πλθροφοριών
Νοζμβριοσ 2019
Περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ
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και

εικόνασ:

Ιςτότοποσ

EURATEX.

https://euratex.eu/sustainable-businesses/sustainable-supplychains/

Kai C., (2004), On Legal Nature of Corporate Social Responsibility, Right to Defence, and Corporate
Social Responsibility (Dialogue Seminar), Beijing, China, 1-16
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Οριςμζνα από τα ευρφτερα αναγνωριςμζνα και χρθςιμοποιοφμενα διεκνι μζςα και
πρωτοβουλίεσ ΕΚΕ, κακϊσ και οριςμζνεσ καινοτόμεσ προςεγγίςεισ που προζκυψαν
ςε εκνικό επίπεδο, είναι οι εξισ:
-

AA1000
Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν υποβολι εκκζςεων για τθν προϊκθςθ
τθσ βιωςιμότθτασ τθσ πρωτοβουλίασ Global Reporting Initiative (GRI)
Το Βρετανικό πρότυπο για τθ διαχείριςθ τθσ αειφορίασ, BS 8900
ISO 26000
ISO 45001 - Υγεία και αςφάλεια κατά τθν εργαςία

Η Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ ζχει αναπτφξει τζςςερισ βαςικζσ ςυμβάςεισ
εργαςίασ που κεωροφνται ευρζωσ ωσ το ελάχιςτο πρότυπο για τθν κοινωνικι
ευκφνθ. Βάςει αυτϊν, ζχουν αναπτυχκεί κϊδικεσ δεοντολογίασ για να «βοθκιςουν
τουσ πωλθτζσ λιανικισ ενδυμάτων και τα εμπορικά ςιματα να αναγνωρίςουν τθν
ευκφνθ τουσ ζναντι των εργαηομζνων ςτισ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ»50. Οι κϊδικεσ
αναπτφςςονται ςυχνά από τθν ίδια τθν εταιρεία και περιγράφουν τα βαςικά
δικαιϊματα των εργαηομζνων και τα ελάχιςτα πρότυπα και ςυνικωσ υπάρχουν δφο
γενικοί τφποι κωδικϊν, εκελοντικοί και υποχρεωτικοί.
Τον Μάιο του 2012, το Ραγκόςμιο Σφμφωνο των Ηνωμζνων Εκνϊν (UNGC) ςε
ςυνεργαςία με τθν Nordic Initiative Clean and Ethical (NICE) ανακοίνωςε τθν ζναρξθ
τθσ πρϊτθσ τομεακισ πρωτοβουλίασ, ενόσ κϊδικα δεοντολογίασ για τθ βιομθχανία
ενδυμάτων. Ο κϊδικασ αναπτφχκθκε για να ευκυγραμμιςτεί με τισ δζκα αρχζσ τθσ
UNGC, αλλά με πρόςκετο ειδικό περιεχόμενο για τθ βιομθχανία ενδυμάτων (NICE,
2012).
Ενϊ οι εξελίξεισ αυτϊν των κωδικϊν είναι εκελοντικζσ, θ ςυμμόρφωςι τουσ από
τουσ προμθκευτζσ είναι υποχρεωτικι για μερικά brands όπωσ Levi’s, H & M, Nike
και Adidas.
3.4.3.2 Εφαρμογι τθσ ΕΚΕ
Εάν θ ΕΚΕ πρόκειται να ςυμβάλει ςτθν αλλαγι του τρόπου λειτουργίασ τθσ
επιχείρθςθσ, είναι αςφαλζσ να ποφμε ότι πρζπει να είναι κάτι παραπάνω από μια
δζςμευςθ, επομζνωσ πρζπει πρϊτα απ 'όλα να αποτελεί μζροσ μιασ γενικισ
ςτρατθγικισ. Ραρόλο που υπάρχουν πολλά μζςα για τθν υποςτιριξθ μιασ
ςτρατθγικισ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ, βαςικά είναι όλα τα υποςτθρικτικά
ςυςτιματα διαχείριςθσ. Ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ αποτελείται από τισ
αλλθλζνδετεσ ςυμφωνίεσ και τισ μεκόδουσ, τισ ευκφνεσ και τισ διαδικαςίεσ τθσ
επιχείρθςθσ και τθν οργανωτικι δομι τθσ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
προγραμματιςμζνθ και ςυςτθματικι διαχείριςθ και βελτίωςθ των διαδικαςιϊν τθσ
εταιρείασ51.
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Μια ςτρατθγικι ΕΚΕ είναι ζνασ οδικόσ χάρτθσ για τθν προϊκθςθ των κεμάτων ΕΚΕ.
Κακορίηει τθν μακροπρόκεςμθ κατεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ όςον αφορά τθν ΕΚΕ,
επιτρζποντασ ςτθν επιχείρθςθ να επιτφχει χρθςιμοποιϊντασ τουσ πόρουσ τθσ μζςα
ςτο μοναδικό τθσ περιβάλλον για να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ και να
εκπλθρϊςει τισ προςδοκίεσ των ενδιαφερομζνων. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να
κατανοιςουμε ότι μια επιτυχθμζνθ εφαρμογι τθσ ΕΚΕ είναι μια μακροπρόκεςμθ
διαδικαςία που απαιτεί δθμιουργικότθτα και προςεκτικό προγραμματιςμό.
Για να κακορίςουν τθ βάςθ για τθν ςτρατθγικι τουσ για τθν ΕΚΕ, οι εταιρείεσ
αναπτφςςουν δεςμεφςεισ - ςυνικωσ με τθ μορφι κωδικϊν δεοντολογίασ και
προτφπων – που κακορίηουν ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ ςυμπεριφοράσ για τισ οποίεσ
μια επιχείρθςθ ςυμφωνεί να αγωνιςτεί. Μια εταιρεία μπορεί να επιλζξει: να
αναπτφξει τον κϊδικα δεοντολογίασ τθσ ι να προςχωριςει ςτον υφιςτάμενο
τομεακό κϊδικα ι πρότυπο ι ςε κάποιο άλλο υπάρχον μζςο.
Η χριςθ των εκελοντικϊν κωδικϊν δεοντολογίασ που αναπτφςςει θ εταιρεία ωσ
εργαλείο τθσ ΕΚΕ ςτον κλάδο των ενδυμάτων αυξάνεται, αποδεικνφοντασ τθν
αυξθμζνθ δζςμευςθ για βιωςιμότθτα από οργανιςμοφσ που δραςτθριοποιοφνται
ςτον κλάδο.
Το κλειδί για μια επιτυχθμζνθ εφαρμογι είναι, ςφμφωνα με τον Raps, μια
ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ52.
Για να ξεπεραςτοφν και να βελτιωκοφν οι δυςκολίεσ ςτθν εφαρμογι οποιαςδιποτε
ςτρατθγικισ, ο Raps (2005) ςυνζταξε ζναν κατάλογο ελζγχου με δζκα κρίςιμα
ςθμεία:
-

Δζςμευςθ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ
Συμμετοχι τθσ μεςαίασ διαχειριςτισ με πολφτιμεσ γνϊςεισ
Ανοιχτι και διαρκισ αμφίδρομθ επικοινωνία
Ενςωμάτωςθ απόψεων - οργανωτικι δομι, πολιτιςτικζσ πτυχζσ και
προοπτικι των ανκρϊπινων πόρων
Σαφισ εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων
Ρρολθπτικά μζτρα κατά των εμποδίων
Ζμφαςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ ομαδικισ εργαςίασ
Σεβαςμόσ των διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν του ατόμου
Αξιοποίθςθ των υποςτθρικτικϊν μζςων εφαρμογισ
Υπολογιςμόσ του χρόνου για απρόβλεπτα περιςτατικά

Πλαίςιο εφαρμογισ ΕΚΕ
Ζνα καλά ςχεδιαςμζνο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ ΕΚΕ ενςωματϊνει τθν οικονομικι,
κοινωνικι και περιβαλλοντικι λιψθ αποφάςεων ςε μια επιχείρθςθ - από το
διοικθτικό ςυμβοφλιο ζωσ τουσ υπαλλιλουσ τθσ πρϊτθσ γραμμισ και τουσ εταίρουσ
ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα - και ςυνεπϊσ ςυνδζεται ςτενά με τθν αποτελεςματικι
εταιρικι διακυβζρνθςθ.
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Επειδι θ εφαρμογι τθσ ΕΚΕ δεν μπορεί να είναι ίδια για κάκε επιχείρθςθ, αφοφ
κάκε μία ζχει τα ιδιαίτερα και αποκλειςτικά χαρακτθριςτικά και τισ περιςτάςεισ τθσ
που τθν επθρεάηουν. Ραρ 'όλα αυτά, υπάρχει ςθμαντικι αξία ςτθν εφαρμογι τθσ
εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ με ςυςτθματικό τρόπο, ςε ςυμφωνία με τισ βαςικζσ
αξίεσ των επιχειριςεων, τθν επιχειρθματικι κουλτοφρα, το περιβάλλον και τισ
κφριεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ53.
Ο Hohnen περιγράφει ζνα καλά ςχεδιαςμζνο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ ΕΚΕ
διαιρϊντασ τθ διαδικαςία ςε τζςςερα μζρθ: Σχζδιο, Υλοποίθςθ, Ζλεγχοσ και
Βελτίωςθ.

Plan
Do

Check
Improve

•Development of CSR Strategy/Plan Decentralized working methods
•Clearly define Direction, Instruments
and Approach
• CSR commitment development
• Prepare a CSR commitment draft
• Create a CSR working grouo
• State and assign responsibilities
• Set measurable targets and identify performance
measures
• Continuously CSR-training • Set up communication plans

•Measure targets and performance
•Report Progress
•Evaluation to identify strenghts,
weaknesses, opportunities and threats
•In order ti improve the implementation
process.

Σχιμα 4. Ρλαίςιο εφαρμογισ ΕΚΕ (Hohnen, 2007)

Το πρϊτο μζροσ, το ςχζδιο (plan), περιλαμβάνει τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ μιασ
αποκλειςτικισ ςτρατθγικισ ΕΚΕ εντόσ του οργανιςμοφ. Εδϊ είναι ςθμαντικό να
επικοινωνείτε εντόσ του οργανιςμοφ ςε όλα τα επίπεδα και να λαμβάνετε
υποςτιριξθ από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, τα ανϊτερα ςτελζχθ και τουσ
υπαλλιλουσ.
Στο δεφτερο μζροσ τθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ, Υλοποίθςθ (Do) κα πρζπει
πρωτίςτωσ να αναπτυχκοφν δεςμεφςεισ για τθν ΕΚΕ οι οποίεσ κα τεκοφν αργότερα
ςε εφαρμογι. Σε αυτό το μζροσ είναι ςθμαντικό οι εργαηόμενοι να ςυμμετζχουν
ενεργά ςτθ διαδικαςία, αυτό γίνεται εν μζρει με τθν προετοιμαςία και εφαρμογι
τθσ ςτρατθγικισ ΕΚΕ με τθ ςυμμετοχι των εργαηομζνων και μζςω τθσ ςυνεχοφσ
κατάρτιςθσ ΕΚΕ.
Μετά από αυτό το μζροσ ακολουκεί το τρίτο μζροσ που είναι Ζλεγχοσ (Check). Σε
αυτό το μζροσ, είναι ςθμαντικό να παρακολουκείτε, να αναφζρετε και να μετράτε
τθν πρόοδο τθσ υλοποιοφμενθσ ςτρατθγικισ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ εντόσ
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του οργανιςμοφ και να εμπλζξετε τουσ βαςικοφσ ενδιαφερόμενουσ για τθν
ανατροφοδότθςθ.
Το τελευταίο μζροσ τθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ τθσ ΕΚΕ, Βελτίωςθ (Improve),
τονίηει τθ ςθμαςία τθσ αξιολόγθςθσ και τον εντοπιςμό ευκαιριϊν βελτίωςθσ.
Λεπτομερζσ πλαίςιο εφαρμογισ ΕΚΕ
Πότε?
(Εννοιολογικι
φάςθ)

Τι?

Ρωσ?

(Οριοκζτθςθ εργαςιϊν)

(Σθμεία ελζγχου ςτο ταξίδι)

1. Υλοποίθςθ αξιολόγθςθσ
ΕΚΕ

• Συγκζντρωςθ μιασ ομάδασ θγεςίασ ΕΚΕ.
• Ανάπτυξθ ενόσ οριςμοφ εργαςίασ για τθν ΕΚΕ.
• Ρροςδιοριςμόσ των νομικϊν απαιτιςεων.
• Επανεξζταςθ εταιρικϊν εγγράφων,
διαδικαςιϊν και δραςτθριοτιτων και
εςωτερικισ ικανότθτασ.
• Ρροςδιορίςτε και εμπλζξτε τουσ βαςικοφσ
ενδιαφερόμενουσ

2. Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ
εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ

• Δθμιουργία υποςτιριξθσ με Διευκφνοντα
Σφμβουλο, ανϊτερα ςτελζχθ και
εργαηόμενουσ
• Διερευνιςει τι κάνουν οι άλλοι και
αξιολόγθςθ τθσ αξίασ των αναγνωριςμζνων
μζςων ΕΚΕ.

Σχζδιο

• Ρροετοιμαςία ενόσ πίνακα προτεινόμενων
δράςεων ΕΚΕ.
• Ανάπτυξθ ιδεϊν για τθ διαδικαςία και τθν
επιχειρθςιακι υπόκεςι τουσ.
• Απόφαςθ για τθν κατεφκυνςθ, τθν
προςζγγιςθ, τα όρια και τουσ τομείσ εςτίαςθσ.
3. Ανάπτυξθ δεςμεφςεων ΕΚΕ

• Μελζτθ των δεςμεφςεων ΕΚΕ.
• Διεξαγωγι ςυηθτιςεων με τουσ κφριουσ
ενδιαφερόμενουσ.
• Δθμιουργία ομάδασ εργαςίασ για τθν
ανάπτυξθ των δεςμεφςεων.
• Ρροετοιμαςία προκαταρκτικοφ ςχεδίου.
• Συμβουλευτείτε τα ενδιαφερόμενα μζρθ.

4. Εφαρμογι των δεςμεφςεων
ΕΚΕ

• Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνθσ δομισ λιψθσ
αποφάςεων για τθν ΕΚΕ.
• Ρροετοιμαςία και εφαρμογι επιχειρθματικοφ
ςχεδίου εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ.

Υλοποίθςθ

• Κακοριςμόσ μετριςιμων ςτόχων και
προςδιοριςμόσ μζτρων απόδοςθσ.
• Δζςμευςθ υπαλλιλων και άλλων για τουσ
οποίουσ ιςχφουν δεςμεφςεισ ΕΚΕ.
• Σχεδιαςμόσ και διεξαγωγι εκπαίδευςθσ ΕΚΕ.
• Δθμιουργία μθχανιςμϊν για τθν
αντιμετϊπιςθ προβλθματικισ ςυμπεριφοράσ.

• Δθμιουργία εςωτερικϊν και εξωτερικϊν
ςχεδίων επικοινωνίασ.
• Δθμόςια δζςμευςθ.

Ζλεγχοσ

5. Διαβεβαιϊςτε και
αναφζρετε τθν πρόοδο

• Μζτρθςθ και διαςφάλιςθ τθσ απόδοςθσ.
• Συμμετοχι ενδιαφερόμενων φορζων.
• Αναφορά τθσ απόδοςθσ, εςωτερικά και
εξωτερικά.

6. Αξιολογιςτε και βελτιϊςτε
Βελτιϊςει

• Αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ.
• Ρροςδιοριςμόσ ευκαιριϊν βελτίωςθσ.
• Συμμετοχι ενδιαφερόμενων μερϊν.

Διαςταφρωςθ: Ολοκλθρϊκθκε ζνασ
κφκλοσ

• Επιςτρζψτε ςτο ςχζδιο και ξεκινιςτε τον
επόμενο κφκλο.

3.4.3.3 Αξιολόγθςθσ Απόδοςθσ ΕΚΕ
Για όλουσ τουσ οργανιςμοφσ, το κζμα τθσ διαχείριςθσ του οργανιςμοφ εξαρτάται
από τθν ικανότθτα μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ και ςτθ ςυνζχεια τθν αξιολόγθςθ και τθν
αναφορά των επιδόςεων. Η πτυχι αυτι ιςχφει εξίςου και όταν ςυηθτάμε τισ
δραςτθριότθτεσ ΕΚΕ, επειδι θ ΕΚΕ ςτοχεφει τελικά ςτθ βελτίωςθ των επιδόςεων. Ωσ
εκ τοφτου, θ υποβολι εκκζςεων, θ επαλικευςθ και θ διαςφάλιςι τθσ αποτελοφν
ςθμαντικά εργαλεία για να εκτιμθκεί αν θ αλλαγι ζχει πραγματοποιθκεί, δίνοντασ
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τθν ευκαιρία να δοφνε πόςο καλά θ επιχείρθςθ τθρεί τισ
υποχρεϊςεισ τθσ και τθν επίδραςθ που ζχει.
Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ βαςίηεται ςτθ μζτρθςθ, επαλικευςθ και αναφορά των
πιο κρίςιμων ηθτθμάτων για τθ βελτίωςθ του προγράμματοσ ΕΚΕ. Ορίηοντασ
μετριςιμουσ ςτόχουσ και προςδιορίηοντασ τισ επιδόςεισ, θ διαδικαςία εφαρμογισ
κα είναι πιο αποτελεςματικι και ςωςτι54.
Οι κφριοι ςτόχοι που ςυνδζονται με τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ είναι55:
-

προςδιοριςμόσ τθσ (1) αποτελεςματικότθτασ των πρακτικϊν ΕΚΕ και (2) των
ανθςυχθτικϊν παραγόντων,
ανάπτυξθ ςχετικϊν λφςεων ςτα προβλιματα που ςυνδζονται με τθν
οργανωτικι ενςωμάτωςθ των πρακτικϊν ΕΚΕ
διερεφνθςθ και ανάλυςθ των φραγμϊν ςτθν επιτυχι ενςωμάτωςθ τθσ ΕΚΕ
και αυτό που μπορεί να αλλάξει για να ξεπεραςτοφν αυτοί οι φραγμοί
ανακεϊρθςθ των υφιςτάμενων ςτόχων και ανάπτυξθ νζων, εάν είναι
απαραίτθτο.

Αναφορά ΕΚΕ

54

Haslin, A. H and Ochoa, D. J. (2008) Understanding and Developing Strategic Corporate Social
Responsibility. Organizational Dynamics
55
Maon, F., Lindgreen, A., & Swaen, V. (2009). Designing and implementing corporate social
responsibility: An integrative framework grounded in theory and practice. Journal of Business Ethics,
87, 71–89.

Η υποβολι εκκζςεων χρθςιμοποιείται για τθν επικοινωνία με τουσ
ενδιαφερόμενουσ φορείσ ςχετικά με τθν οικονομικι, περιβαλλοντικι και κοινωνικι
διαχείριςθ και απόδοςθ μιασ επιχείρθςθσ. Πταν γίνεται καλά, θ αναφορά κα πρζπει
να εξετάηει πϊσ οι κοινωνικζσ τάςεισ επθρεάηουν μια επιχείρθςθ και, με τθ ςειρά
τθσ, πϊσ οι ενζργειεσ τθσ επιχείρθςθσ επθρεάηουν τθν κοινωνία. Ωσ εκ τοφτου, θ
αναφορά μπορεί να αποδείξει το κίνθτρο και τθν προκυμία τθσ εταιρείασ να
τοποκετθκεί ςε ευρφτερο πλαίςιο.
Η χριςθ τθσ αναφοράσ ωσ μζςου επικοινωνίασ για τισ δράςεισ και τισ πρωτοβουλίεσ
βιωςιμότθτασ μιασ επιχείρθςθσ ζχει αυξθκεί τα τελευταία χρόνια, κακϊσ ςτα μζςα
τθσ δεκαετίασ του 1990 μόνο λίγεσ επιχειριςεισ ανζφεραν πτυχζσ τθσ απόδοςισ
τουσ εκτόσ των οικονομικϊν κεμάτων. Μζχρι το 2006, πάνω από τα δφο τρίτα τθσ
λίςτασ Fortune "Global 250" αναφζρκθκαν ςε κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ
πολιτικζσ και δραςτθριότθτεσ.
Η απόφαςθ για τθν υποβολι εκκζςεων ςχετικά με τισ προςπάκειεσ ΕΚΕ μπορεί να
προζρχεται από τουσ ίδιουσ παράγοντεσ με τθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ,
κακϊσ θ αποκάλυψθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ χρθματοοικονομικζσ επιδόςεισ
διατθρεί υγιείσ ςχζςεισ με τουσ ενδιαφερόμενουσ56. Ενϊ οι εκκζςεισ ΕΚΕ μπορεί να
είναι ςθμαντικζσ για τθ ςχζςθ τθσ επιχείρθςθσ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ, θ
υποβολι εκκζςεων και πρακτικϊν τθσ ΕΚΕ είναι κυρίωσ εκελοντικι, κακϊσ πολφ
λίγεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ ζχουν κανονιςμοφσ ςχετικά με τθν εταιρικι κοινωνικι
ευκφνθ και τισ πρακτικζσ αναφοράσ.
Ζνασ μεγάλοσ και αυξανόμενοσ αρικμόσ οργανιςμϊν παγκοςμίωσ αναπτφςει
αναφορζσ χρθςιμοποιϊντασ τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ πρωτοβουλίασ Global
Reporting Initiative (GRI)57 ι χρθςιμοποιεί το πλαίςιο διαςφάλιςθσ AccountAbility
και οριςμζνεσ εταιρείεσ χρθςιμοποιοφν και τα δφο αυτά μζςα.
Η Ραγκόςμια Ρρωτοβουλία Αναφοράσ (GRI), θ οποία κυκλοφόρθςε για πρϊτθ φορά
το 2000, είναι το πιο κοινό και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενο πλαίςιο για τθν παροχι
κακοδιγθςθσ ςχετικά με τθν αποκάλυψθ επιδόςεων ΕΚΕ.
Το πλαίςιο περιγράφει το βαςικό περιεχόμενο για τθν αναφορά και τισ
κατευκφνςεισ ςχετικά με τον τρόπο αναφοράσ. Το GRI προςπάκθςε να καλφψει ζνα
κενό που είχε δθμιουργθκεί με προθγοφμενεσ προςπάκειεσ αποκάλυψθσ
πλθροφοριϊν ςχετικά με περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ προςπάκειεσ, όπωσ θ
ζλλειψθ ομοιομορφίασ, ςυνζπειασ και ςυγκριςιμότθτασ και ζτςι ο GRI ανζπτυξε ζνα
πλαίςιο που ακολουκεί τθ μζκοδο των γενικά αποδεκτϊν λογιςτικϊν αρχϊν (GAAP)
ςτθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ58.
Ρροκειμζνου να διορκωκεί θ προςζγγιςθ, ο GRI ζχει αναπτφξει ειδικά
ςυμπλθρϊματα τομζα και ζχει εκδϊςει μια πιλοτικι ζκδοςθ ειδικά για τθ
βιομθχανία ενδυμάτων και υποδθμάτων. Σε αυτό το Συμπλιρωμα Τομζα
56

Sutantoputra, A. W. (2009). Social disclosure rating system for assessing firms' CSR reports.
Corporate Communication: An International Journal, 14 (1), 34-48.
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Sherman, R. W. (2009). The Global Reporting Initiative: What value is added? International Business
& Economics Research Journal, 8 (5), 9-22

Ενδυμάτων και Υποδθμάτων GRI (AFSS) περιλαμβάνεται ζνασ οριςμόσ τθσ
αναφοράσ ΕΚΕ ωσ "πρακτικι μζτρθςθσ, αποκάλυψθσ και ευκφνθσ για τισ
οργανωτικζσ επιδόςεισ, ενϊ εργάηεται για τθν επίτευξθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ...
παρζχει μια ιςορροπθμζνθ και λογικι εκπροςϊπθςθ των επιδόςεων βιωςιμότθτασ
του οργανιςμοφ αναφοράσ... κετικζσ και αρνθτικζσ ςυνειςφορζσ"59.
Ο GRI είναι ζνασ αναγνωριςμζνοσ από τον ΟΗΕ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που
ζχει ςυςτακεί για να παρζχει κακοδιγθςθ ςε οργανιςμοφσ που αςχολοφνται με τθ
γνωςτοποίθςθ και τθν αναφορά δραςτθριοτιτων. Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ για
τθν υποβολι εκκζςεων ςχετικά με τθ βιωςιμότθτα που αναπτφςςονται από
πολλοφσ φορείσ παρζχουν ςτουσ οργανιςμοφσ αναφοράσ και τουσ
ενδιαφερόμενουσ φορείσ ζνα γενικά εφαρμόςιμο και ςυγκρίςιμο πλαίςιο για τθν
κατανόθςθ των αποκαλυπτόμενων πλθροφοριϊν.
Η ζννοια τθσ ςθμαντικότθτασ προζρχεται από το περιβάλλον χρθματοοικονομικισ
πλθροφόρθςθσ, εφαρμόςτθκε και ςυνζβαλε ςτθν υποβολι ζκκεςθσ για τθν
αειφορία, προςδιορίηοντασ, επιλζγοντασ και δίνοντασ προτεραιότθτα ςε κζματα
βιωςιμότθτασ με ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ60.
Το GRI εντοπίηει τθν φπαρξθ ουςιαςτικισ ςθμαςίασ ωσ αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για
να αποφαςίςει ποια κζματα και δείκτεσ πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν, να
παραλειφκοφν και που πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αναφορά βιωςιμότθτασ. Οι
τελευταία G4 ζκδοςθ βάηει ζμφαςθ ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςυμμετοχικότθτασ,
ουςιαςτικότθτασ και τθν πλθρότθτα, όπωσ κάνει ςτθ λίςτα των τυπικϊν ηθτθμάτων
αποκάλυψθσ. «Οι πλθροφορίεσ ςε ζκκεςθ που κα πρζπει να καλφπτουν κζματα και
δείκτεσ που αντικατοπτρίηουν τισ οργανιςμοφ ςθμαντικζσ οικονομικζσ,
περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ ι ότι κα επθρεάςει ουςιαςτικά τισ
εκτιμιςεισ και αποφάςεισ των φορζων».
Δεδομζνου ότι θ ουςιαςτικότθτα είναι ζνασ βαςικόσ όροσ που χρθςιμοποιείται ςτισ
τρζχουςεσ εκκζςεισ εταιρικισ βιωςιμότθτασ, αναμζνεται ότι οι εταιρείεσ κα
επιλζξουν τα πιο ουςιαςτικά ηθτιματα για τισ προκλιςεισ βιωςιμότθτασ και κα
αναφζρουν ανάλογα.
Πραγματικό παράδειγμα: Δείκτθσ διαφάνειασ μόδασ.
Πεδίο
εφαρμογισ

# Αειφόροσ ςυγκριτικό ςθμείο #Διακομιςτικό # Μπάνια #ςτον
τρίτο τομζα

Προςτικζμεν
θ αξία

Fashion Transparency Index – ο Δείκτθσ Διαφάνειασ χρθςιμοποιεί μια
μεκοδολογία αξιολόγθςθσ για ςιματα ελζγχοντασ πζντε βαςικοφσ
τομείσ, μεταξφ των οποίων: θ πολιτικι και οι δεςμεφςεισ, θ
διακυβζρνθςθ, θ ιχνθλαςιμότθτα τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, θ
αξιολόγθςθ των προμθκευτϊν, κακϊσ και κζματα δθμοςιότθτασ που
καλφπτουν τθν ιςότθτα των φφλων, αξιοπρεπι εργαςία, δράςθ για το
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Zhou, Y 2012 , 'Materiality approach in sustainability reporting: applications, dilemmas, and
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κλίμα και υπεφκυνθ κατανάλωςθ και παραγωγι.

Πθγι πλθροφοριών: Ιςτοςελίδα του Fashion revolution.
Νοζμβριοσ 2019
Περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ

https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fashion_transparency_index_2019?e=25766662/69342
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Πραγματικό Παράδειγμα: RobecoSAM - Δείκτθσ βιωςιμότθτασ Dow Jones
Πεδίο
εφαρμογισ

# Αειφόροσ δείκτθσ αναφοράσ #Εκδόςεισ #Ανταλλαγζσ
#Επενδυτζσ

Προςτικζμενθ Ο δείκτθσ RobecoSAM χρθςιμοποιεί μια μεκοδολογία αξιολόγθςθσ για
να ςυγκρικεί θ δθμοςιοποίθςθ των επιχειριςεων ςε τρεισ διαςτάςεισ:
αξία

κοινωνικι, οικονομικι και περιβαλλοντικι. Ρεριλαμβάνει: τον ζλεγχο
των ενδιαφερομζνων μερϊν, τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια, τισ
παραβιάςεισ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και του εργατικοφ
δικαίου και τισ τεράςτιεσ αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν
εφοδιαςτικι αλυςίδα, οι επιχειριςεισ υφίςτανται πιζςεισ για τθν
ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ των δραςτθριοτιτων
τουσ. Οι θγζτεσ ςτον τομζα τθσ αειφορίασ ςτθ βιομθχανία
ενςωματϊνουν περιβαλλοντικοφσ προβλθματιςμοφσ ςε όλθ τθ
διάρκεια του κφκλου ηωισ, από το ςχεδιαςμό προϊόντων και τθν
προμικεια πρϊτων υλϊν ζωσ τθν ανακφκλωςθ χρθςιμοποιθμζνων
προϊόντων.

Πθγι πλθροφοριών: Ιςτοςελίδα Robecosam
Περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ

https://yearbook.robecosam.com/fileadmin/Files/Industries/Textiles_Apparel_Luxury_Goods.pdf
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3.4.5 Ερωτθματολόγιο
Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ

_____________________________________________________________________
1.

Η ςτρατθγικι τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ ςτοχεφει ςτον εντοπιςμό
των: (επιλζξτε όλα όςα ιςχφουν)
a.
b.
c.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι προοπτικζσ και τα ενδιαφζροντά τουσ
Οι δραςτθριότθτεσ ΕΚΕ που διεξάγονται από τον διαγωνιςμό
Οι ςυγκεκριμζνοι τομείσ προτεραιότθτασ

2.
Κατά τθ δθμιουργία των κωδικϊν ςυμπεριφοράσ τουσ, οι εταιρείεσ
μποροφν να επιλζξουν: (επιλζξτε όλα όςα ιςχφουν)
a.
b.
c.

Ανάπτυξθ του κϊδικα δεοντολογίασ
Να δανειςτείτε κϊδικα δεοντολογίασ άλλθσ εταιρείασ
Για να ςυνδεκείτε ςε ζναν υπάρχον τομεακό κϊδικα

3.

Μεταξφ των κφριων ςτόχων τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τθσ ΕΚΕ είναι:
(επιλζξτε όλα όςα ιςχφουν)

4.

a. Ανάπτυξθ ςχετικϊν λφςεων ςτα προβλιματα που ςχετίηονται με τθν
οργανωτικι ενςωμάτωςθ των πρακτικϊν ΕΚΕ
b. Να τιμωρθκοφν οι υπεφκυνοι για τα ςφάλματα που αντιμετωπίςτθκαν
c. Να ανακεωριςουν τουσ τρζχοντεσ ςτόχουσ και να αναπτφξουν νζουσ
ςτόχουσ, εάν χρειαςτεί
d. Να ξεπεράςει τουσ ανταγωνιςτζσ
Ροιοσ είναι υπεφκυνοσ για τα πρότυπα για τθν "Ηκικι διαπραγμάτευςθ";

(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)

5.

a. Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου
b. Ραγκόςμια Τράπεηα
c. Ευρωπαϊκι Επιτροπι
d. Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ (ΔΟΕ)
Το πλαίςιο διαδικαςίασ εφαρμογισ ΕΚΕ χωρίηεται ςτα ακόλουκα μζρθ:

(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)
a.
b.
c.
d.

Σχζδιο, υλοποίθςθ, ζλεγχοσ και βελτίωςθ
Υλοποίθςθ, Σχζδιο, Επαλικευςθ, Αλλαγι
Σχζδιο, Αξιολόγθςθ, Εφαρμογι, Αλλαγι
Σχζδιο, υλοποίθςθ, Επαλικευςθ, Αλλαγι

Ενότθτα 3.5 Νομοκεςία για τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια
ςτθν εργαςία ςτον τομζα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ
3.5.1 Ειςαγωγι
Οι ανκρϊπινοι πόροι αποτελοφν κακοριςτικό παράγοντα για τθν επιτυχία μιασ
επιχείρθςθσ και οι οργανϊςεισ καταβάλλουν ςυνεχϊσ προςπάκειεσ για τθ βελτίωςθ
των ςυνκθκϊν εργαςίασ και τθν παροχι κινιτρων ςτουσ εργαηομζνουσ.
Σε ό, τι αφορά τθν πρόλθψθ και ςυνδζεται με το νομοκετικό ςϊμα υγιεινισ και
αςφάλειασ, θ ΕΚΕ μπορεί να κεωρθκεί ωσ εκελοντικι δζςμευςθ που ξεπερνά τθν
εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία με ςτόχο να εξαςφαλίςει ότι οι εργαηόμενοι κα
επωφελοφνται από υψθλότερα πρότυπα επαγγελματικισ υγείασ και αςφάλειασ και
καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ.

3.5.2 Σφντομθ περιγραφι
Η γνώςθ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο
ενδοεπιχειρθςιακόσ
εκπαιδευτισ κα:

Δεξιότθτεσ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο
ενδοεπιχειρθςιακόσ
εκπαιδευτισ κα είναι ςε
κζςθ:

Εξθγιςει τθν

Επιλζξει τισ πιο
ευρωπαϊκι και τθν εκνικι
κατάλλθλεσ μεκόδουσ για
νομοκεςία για τθν υγεία
τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ
και τθν αςφάλεια
ομάδασ εργαςίασ ςχετικά
με τθ ςθμαςία υγιεινισ

Συηθτιςει τθν
και αςφάλειασ για τθ
αςφάλεια χριςθσ του
μείωςθ των κινδφνων.
εξοπλιςμοφ ςτθ
βιομθχανία

Ρροςαρμογι ςε
κλωςτοχφαντουργίασ
καταςτάςεισ ζκτακτθσ
ανάγκθσ (δφςκολεσ
καταςτάςεισ).

Αρμοδιότθτεσ
Στο τζλοσ αυτισ τθσ
μονάδασ, ο εκπαιδευτισ
τθσ εταιρείασ κα ζχει
αποκτιςει τθν ευκφνθ και
τθν αυτονομία:

Χριςθ τθσ εκνικισ
και ευρωπαϊκισ
νομοκεςίασ ςτον
οργανιςμό.

Εφαρμογι
κατάλλθλων μετριςεων
ςτισ καταςτάςεισ
ζκτακτθσ ανάγκθσ
(δφςκολεσ ςυνκικεσ).

3.5.3 Περιεχόμενο ενότθτασ
3.5.3.1 Ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία για τθν υγεία και τθν αςφάλεια
Η επαγγελματικι υγεία και αςφάλεια είναι ζνασ ευρισ τομζασ που αςχολείται με:
-

προϊκθςθ και διατιρθςθ του υψθλότερου βακμοφ ςωματικισ, ψυχικισ και
κοινωνικισ ευθμερίασ των εργαηομζνων,
τθν πρόλθψθ των ςυνταξιοδοτιςεων λόγω προβλθμάτων υγείασ που
προκαλοφνται από τισ ςυνκικεσ εργαςίασ,
τθν προςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που απειλοφν τθν
υγεία.

-

τθν προςαρμογι του επαγγελματικοφ περιβάλλοντοσ ςτισ φυςιολογικζσ και
ψυχολογικζσ ικανότθτεσ των εργαηομζνων61.
Ταυτόχρονα, θ ΕΚΕ μπορεί να παράςχει το πλαίςιο για τθ ςφνδεςθ τθσ
επαγγελματικισ υγείασ, τθσ αςφάλειασ και τθσ ευθμερίασ με άλλεσ ςυναφείσ πτυχζσ
όπωσ62:
-

Ανκρϊπινοι πόροι.
Ιςορροπία μεταξφ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ.
Άλλα κεμελιϊδθ δικαιϊματα.
Ρεριβαλλοντικά ηθτιματα.
Αςφάλεια και δθμόςια υγεία (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αςφάλειασ των
προϊόντων).
Κερδοφορία και παραγωγικότθτα.

Το άρκρο 153 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ δίνει ςτθν ΕΕ
τθν εξουςία να εκδίδει οδθγίεσ ςτον τομζα τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτο χϊρο
εργαςίασ. Η οδθγία-πλαίςιο, με το ευρφ πεδίο εφαρμογισ τθσ, κακϊσ και άλλεσ
οδθγίεσ που εςτιάηονται ςε ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν
εργαςία αποτελοφν τα βαςικά ςτοιχεία τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ.
Η οδθγία περιλιφκθκε ςτθ νομοκεςία ςε όλα τα κράτθ μζλθ προκειμζνου να
κακοριςτοφν τα ελάχιςτα πρότυπα.
Οι οδθγίεσ αυτζσ ακολουκοφν τθν ίδια προςζγγιςθ ςτθν πρόλθψθ, αξιολόγθςθ
κινδφνου που ακολουκείται από μζτρα πρόλθψθσ που βαςίηονται ςτισ ακόλουκεσ κοινζσ
αρχζσ πρόλθψθσ:

-

αποφυγι κινδφνων
αξιολόγθςθ των κινδφνων που δεν μποροφν να αποφευχκοφν
καταπολζμθςθ των κινδφνων ςτθν πθγι
προςαρμογι του ζργου ςτο άτομο
αλλαγι ςτθν τεχνικι πρόοδο που αντικακιςτά τον επικίνδυνο από το μθ
επικίνδυνο ι λιγότερο επικίνδυνο
ανάπτυξθ μιασ ςυνεκτικισ ςυνολικισ πολιτικισ πρόλθψθσ
δίνοντασ προτεραιότθτα ςτα ςυλλογικά μζτρα προςταςίασ ζναντι των
ατομικϊν μζτρων προςταςίασ
δίνοντασ τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ ςτουσ εργαηομζνουσ.

Οδθγία 2009/104 / ΕΚ - χριςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ63
Η παροφςα οδθγία καλφπτει τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγιεινισ
για τθ χριςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν εργαςία,
αναφζροντασ τισ υποχρεϊςεισ των εργοδοτϊν να λαμβάνουν κάκε μζτρο για να
61
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εξαςφαλίηουν τθν αςφάλεια του εξοπλιςμοφ εργαςίασ που τίκεται ςτθ διάκεςθ των
εργαηομζνων και να παρζχουν ςτουσ εργαηομζνουσ επαρκείσ, κατανοθτζσ
πλθροφορίεσ (π.χ. γραπτζσ οδθγίεσ) ςχετικά με τον εξοπλιςμό εργαςίασ,
διευκρινίηοντασ: τουσ όρουσ χριςθσ, τισ προβλζψιμεσ μθ φυςιολογικζσ
καταςτάςεισ, τα τυχόν ςυμπλθρωματικά ςυμπεράςματα που αντλοφνται από τθν
εμπειρία. Οι εργαηόμενοι ενθμερϊνονται για τουσ κινδφνουσ που τουσ αφοροφν. Ο
εργοδότθσ εξαςφαλίηει ότι οι εργαηόμενοι λαμβάνουν επαρκι κατάρτιςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των κινδφνων και τθσ ειδικισ κατάρτιςθσ ςε εξοπλιςμό
ειδικοφ κινδφνου. Οι ςτρατθγικζσ τθσ οδθγίασ περιλαμβάνουν:
-

Ραράρτθμα Ι - Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ
Ραράρτθμα ΙΙ - Διατάξεισ ςχετικά με τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ
Ραράρτθμα ΙΙΙ - Καταργοφμενθ οδθγία με τισ διαδοχικζσ τροποποιιςεισ τθσ
και Κατάλογοσ προκεςμιϊν ενςωμάτωςθσ ςτο εκνικό δίκαιο
Ραράρτθμα IV - Ρίνακασ αντιςτοιχίασ

Άλλα ζγγραφα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με αυτό το κζμα:
-

-

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο,
τθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι
Ρεριφερειϊν ςχετικά με τθν πρακτικι εφαρμογι των διατάξεων των
οδθγιϊν 89/391 (Ρλαίςιο) για τθν υγεία και τθν αςφάλεια ςτθν εργαςία,
89/654 (Χϊροι εργαςίασ), 89/655 (Εξοπλιςμόσ εργαςίασ), 89/656
(Εξοπλιςμόσ ατομικισ προςταςίασ), 90/269 (χειριςμόσ χειρωνακτικϊν
φορτίων) και 90/270
Αξιολόγθςθ τθσ πρακτικισ εφαρμογισ των οδθγιϊν τθσ ΕΕ για τθν
επαγγελματικι αςφάλεια και υγιεινι (ΕΑΥ) ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ - Οδθγία
ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ του
εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν εργαςία (2017).

Οδθγία 92/58 / ΕΟΚ - ςθμάδια αςφαλείασ και / ι υγιεινισ64
Η παροφςα οδθγία ορίηει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν παροχι ςιματοσ
αςφάλειασ και / ι υγιεινισ κατά τθν εργαςία, όπου δθλϊνεται ότι οι εργοδότεσ
πρζπει να παρζχουν ι να διαςφαλίηουν τθν φπαρξθ ςθμείων αςφάλειασ ι / και
υγιεινισ όπου οι κίνδυνοι δεν μποροφν να αποφευχκοφν ι να μειωκοφν και ότι οι
εργαηόμενοι και οι εκπρόςωποί τουσ να ενθμερϊνονται για όλα τα μζτρα που
λαμβάνονται ςχετικά με τα ςιματα υγιεινισ και αςφάλειασ κατά τθν εργαςία και να
τουσ παρζχεται θ κατάλλθλθ οδθγία ςχετικά με αυτά τα ςθμεία.
Τα παραρτιματα που περιγράφουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ςθμάτων
υγιεινισ και αςφάλειασ προςαρμόηονται υπό το πρίςμα των ςυνακόλουκων
ςχετικϊν οδθγιϊν και τθσ τεχνικισ προόδου ςτον τομζα των ςθμάτων υγιεινισ και
αςφάλειασ ςτθν εργαςία.
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Τα κράτθ μζλθ μποροφν να κακορίηουν - εντόσ οριςμζνων ορίων - εναλλακτικά
μζτρα για τθν αντικατάςταςθ ςθμάτων και ςθμάτων που παρζχουν το ίδιο επίπεδο
προςταςίασ.
Τα παραρτιματα τθσ παροφςασ οδθγίασ παρζχουν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για όλα τα ςιματα αςφάλειασ και υγιεινισ:
-

-

Ραράρτθμα Ι: Γενικζσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςχετικά με τα ςιματα αςφαλείασ
ι / και υγείασ κατά τθν εργαςία
Ραράρτθμα II: Ελάχιςτεσ γενικζσ απαιτιςεισ όςον αφορά τισ πινακίδεσ
Ραράρτθμα ΙΙΙ: Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τα ςιματα των δοχείων και των
ςωλινων
Ραράρτθμα IV: Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν αναγνϊριςθ και τον εντοπιςμό
του πυροςβεςτικοφ εξοπλιςμοφ
Ραράρτθμα V: Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για ςιματα που χρθςιμοποιοφνται για
εμπόδια και επικίνδυνεσ τοποκεςίεσ και για ςιμανςθ των οδϊν
κυκλοφορίασ
Ραράρτθμα VI: Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για φωτεινά ςιματα
Ραράρτθμα VII: Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για ακουςτικά ςιματα
Ραράρτθμα VIII: Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για προφορικι επικοινωνία
Ραράρτθμα IV: Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για ςιματα χειρόσ

Οδθγία 89/656 / ΕΟΚ - χριςθ ατομικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ65
Η παροφςα οδθγία κεςπίηει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τουσ εξοπλιςμοφσ
ατομικισ προςταςίασ που χρθςιμοποιοφνται από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν
εργαςία και τισ υποχρεϊςεισ των εργολθπτϊν όςον αφορά το γεγονόσ ότι οι
προςωπικοί εξοπλιςμοί προςταςίασ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ ςχετικζσ
κοινοτικζσ διατάξεισ περί ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ όςον αφορά τθν αςφάλεια
και τθν υγιεινισ. Σφμφωνα με τθν οδθγία, ζνασ εξοπλιςμόσ προςωπικισ προςταςίασ
πρζπει:
-

να είναι κατάλλθλα για τουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ, χωρίσ αυτό να οδθγιςει
ςε αυξθμζνο κίνδυνο
να ανταποκρίνονται ςτισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ ςτο χϊρο εργαςίασ
να λαμβάνουν υπόψθ τισ εργονομικζσ απαιτιςεισ και τθν κατάςταςθ τθσ
υγείασ του εργαηομζνου
να τοποκετείται ςτο χριςτθ ςωςτά μετά από οποιαδιποτε απαραίτθτθ
ρφκμιςθ.

Ο εργοδότθσ πρζπει να παρζχει δωρεάν τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και να
εξαςφαλίηει ότι είναι ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ και υγιεινισ.
Πταν θ παρουςία περιςςοτζρων του ενόσ κινδφνων κακιςτά απαραίτθτο για ζναν
εργαηόμενο να φορά ταυτόχρονα περιςςότερα από ζνα είδθ εξοπλιςμοφ ατομικισ
προςταςίασ, ο εξοπλιςμόσ αυτόσ πρζπει να είναι ςυμβατόσ. Ο εξοπλιςμόσ ατομικισ
65
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προςταςίασ προορίηεται καταρχιν για προςωπικι χριςθ. Εάν οι περιςτάςεισ
απαιτοφν τθ χριςθ ατομικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ από περιςςότερα του
ενόσ άτομα, πρζπει να λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε θ χριςθ αυτι να μθν
δθμιουργιςει προβλιματα υγείασ ι υγιεινισ για τουσ διαφορετικοφσ χριςτεσ. Ρριν
από τθν επιλογι εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ, ο εργοδότθσ υποχρεοφται να
αξιολογιςει κατά πόςον ο εξοπλιςμόσ ατομικισ προςταςίασ που προτίκεται να
χρθςιμοποιιςει πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ οδθγίασ.
Τα κράτθ μζλθ εξαςφαλίηουν τθ κζςπιςθ γενικϊν κανόνων για τθ χριςθ ατομικϊν
προςτατευτικϊν μζςων ι / και τθν κάλυψθ περιπτϊςεων και καταςτάςεων ςτισ
οποίεσ ο εργοδότθσ πρζπει να παρζχει τον εξοπλιςμό αυτό. Ρρζπει να υπάρξει
προθγοφμενθ διαβοφλευςθ με τισ οργανϊςεισ εργοδοτϊν και εργαηομζνων.
Ο εργοδότθσ οργανϊνει τθν εκπαίδευςθ και αποδεικνφει τθ χριςθ του ατομικοφ
προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ. Οι εργαηόμενοι ενθμερϊνονται για όλα τα μζτρα που
πρζπει να λθφκοφν. Η διαβοφλευςθ και θ ςυμμετοχι πραγματοποιοφνται ςτα
κζματα που καλφπτει θ παροφςα οδθγία.
Επιπλζον, εφαρμόηονται πλιρωσ οι διατάξεισ τθσ οδθγίασ 89/391 / ΕΟΚ - «θ οδθγία
πλαίςιο» - με τθν επιφφλαξθ των πιο περιοριςτικϊν ι / και ειδικϊν διατάξεων τθσ
παροφςασ οδθγίασ. Τα παραρτιματα τθσ οδθγίασ περιλαμβάνουν:
-

Ραράρτθμα Ι: Ρίνακασ επικεωριςεων κινδφνου δειγμάτων για τθ χριςθ
ατομικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ
Ραράρτθμα II: Μθ εξαντλθτικόσ κατάλογοσ οδθγϊν για τα μζςα ατομικισ
προςταςίασ
Ραράρτθμα ΙΙΙ: μθ εξαντλθτικόσ κατάλογοσ δραςτθριοτιτων και τομζων
δραςτθριότθτασ που ενδζχεται να απαιτοφν τθν παροχι εξοπλιςμοφ
ατομικισ προςταςίασ

Οδθγία 89/654 / ΕΟΚ - απαιτιςεισ εργαςίασ66
Η οδθγία ορίηει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτο χϊρο
εργαςίασ. Οι γενικζσ υποχρεϊςεισ του εργοδότθ αφοροφν:
-

οι διαδρομζσ κυκλοφορίασ ςτισ εξόδουσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και οι ίδιεσ οι
εξόδοι να διατθροφνται κακαρζσ ανά πάςα ςτιγμι
θ τεχνικι ςυντιρθςθ του χϊρου εργαςίασ και του εξοπλιςμοφ και των
ςυςκευϊν πραγματοποιείται το ςυντομότερο δυνατό
ο χϊροσ εργαςίασ και ο εξοπλιςμόσ και οι ςυςκευζσ κακαρίηονται τακτικά ςε
επαρκζσ επίπεδο υγιεινισ
οι ςυςκευζσ αςφαλείασ και οι ςυςκευζσ που προορίηονται για τθν πρόλθψθ
ι τθν εξάλειψθ των κινδφνων ςυντθροφνται και ελζγχονται τακτικά.

Επιπλζον, εφαρμόηονται πλιρωσ οι διατάξεισ τθσ οδθγίασ 89/391 / ΕΟΚ - «θ οδθγία
πλαίςιο» - με τθν επιφφλαξθ των πιο περιοριςτικϊν ι / και ειδικϊν διατάξεων που
περιζχονται ςτθν παροφςα οδθγία. Τα παραρτιματα τθσ οδθγίασ περιλαμβάνουν:
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-

Ραράρτθμα Ι (για τουσ χϊρουσ εργαςίασ που χρθςιμοποιοφνται για πρϊτθ
φορά)
Ραράρτθμα II (για τουσ χϊρουσ εργαςίασ που ιδθ χρθςιμοποιοφνται)

3.5.3.2 Αςφάλεια εξοπλιςμοφ ςτθ βιομθχανία κλωςτοχφαντουργίασ
Η κλωςτοχφαντουργία είναι μια βιομθχανία υψθλισ ζνταςθσ εργατικοφ δυναμικοφ
και τεχνολογικά πολφπλοκθ. Στο χϊρο εργαςίασ οι εργαηόμενοι εκτίκενται ςε
διαφορετικοφσ κινδφνουσ για τθν αςφάλεια, όπωσ ςκόνθ βαμβακιοφ, υπερβολικόσ
κόρυβοσ, ατυχιματα και αςκζνειεσ.
Η πιο εντατικι δραςτθριότθτα ςτον τομζα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ είναι θ
καταςκευι ειδϊν ζνδυςθσ. Η κλωςτοχφαντουργία και θ βιομθχανία ζνδυςθσ είναι
οι μόνοι υποτομείσ ςτθν ΕΕ των 27 που απαςχολοφν περιςςότερεσ γυναίκεσ από
τουσ άνδρεσ. Το 2007, το εργατικό δυναμικό των γυναικϊν ανιλκε ςτο 69,4% του
εργατικοφ δυναμικοφ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ, τθσ ζνδυςθσ και του δζρματοσ, ενϊ
το ςφνολο αυτό υπερβαίνει το διπλάςιο του βιομθχανικοφ μζςου όρου (30,1%)
(Eurostat, 2009).
Η χριςθ ατομικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα
μζτρα για τθν προςταςία των εργαηομζνων από τθν ζκκεςθ ςε επαγγελματικοφσ
κινδφνουσ. Η χριςθ του προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ από τουσ εργαηομζνουσ
επθρεάηεται από παράγοντεσ κοινωνικοδθμογραφικοφ χαρακτιρα, ςυμπεριφοράσ
και περιβάλλοντοσ εργαςίασ.
Στισ
εταιρείεσ
κλωςτοχφαντουργίασ,
χρθςιμοποιοφνται
διαφορετικζσ
προςτατευτικζσ ςυςκευζσ για διαφορετικά τμιματα παραγωγισ. Για παράδειγμα, οι
εργαηόμενοι πρζπει να φοροφν μάςκα, γάντια, γυαλιά, παποφτςια, ωτοαςπίδεσ και
μάςκα ςε ζνα κλωςτιριο και ενϊ ο ανακλαςτιρασ και το κράνοσ φοριοφνται
επιπρόςκετα ςτο τμιμα μθχανικισ.
Κίνδυνοι και κίνδυνοι ςτον τομζα των κλωςτοχφαντουργικών προϊόντων
Ο τομζασ των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων εμπεριζχει πολλοφσ κινδφνουσ και
κινδφνουσ για τουσ εργαηομζνουσ, από τθν ζκκεςθ ςτον κόρυβο και τισ επικίνδυνεσ
ουςίεσ ςτο χειριςμό και τθν εργαςία με επικίνδυνα μθχανιματα. Κάκε ςτάδιο
επεξεργαςίασ - από τθν παραγωγι υλικϊν μζχρι τθν καταςκευι, το φινίριςμα, τθ
βαφι και τθ ςυςκευαςία - δθμιουργεί κινδφνουσ για τουσ εργαηόμενουσ και μερικζσ
από αυτζσ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνεσ για τθν υγεία των γυναικϊν.
Μεταξφ των κινδφνων του τομζα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ μποροφμε να
απαρικμιςουμε:
- Μυοςκελετικζσ διαταραχζσ (MSDs) - αυτά είναι τα πιο ςυνθκιςμζνα
προβλιματα υγείασ που ςχετίηονται με τθν εργαςία ςτθν Ευρϊπθ, όπου
ςχεδόν ζνασ ςτουσ τζςςερισ εργαηόμενουσ αναφζρουν πόνο ςτθ πλάτθ και
ζνασ ςτουσ πζντε καταγγζλλει μυϊκοφσ πόνουσ. Ο χειρωνακτικόσ χειριςμόσ, θ
ανφψωςθ, θ ςυγκράτθςθ, θ τοποκζτθςθ, θ ϊκθςθ, θ τράβθξθ, θ μεταφορά ι
θ κίνθςθ ενόσ φορτίου είναι θ μεγαλφτερθ αιτία τραυματιςμοφ ςτον τομζα

των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. Ο χειρωνακτικόσ χειριςμόσ μπορεί
να προκαλζςει είτε ςυςςωρευμζνεσ διαταραχζσ από τθ ςταδιακι
χειροτζρευςθ του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ ο πόνοσ χαμθλά ςτθν
πλάτθ, είτε ο τραυματιςμόσ, όπωσ κοψίματα ι κατάγματα λόγω
ατυχθμάτων.
- Ζκκεςθ ςε χθμικοφσ παράγοντεσ - ςτον τομζα των κλωςτοχφαντουργικϊν
προϊόντων χρθςιμοποιοφνται πολλζσ διαφορετικζσ ομάδεσ χθμικϊν ουςιϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων χρωμάτων, διαλυτϊν, οπτικϊν λαμπρυντικϊν,
παραγόντων ανκεκτικότθτασ ςτθ φκορά, επιβραδυντικϊν φλόγασ, βαρζων
μετάλλων,
παραςιτοκτόνων
και
αντιμικροβιακϊν
παραγόντων.
Χρθςιμοποιοφνται ςτθ βαφι, τθν εκτφπωςθ, το φινίριςμα, το λεφκανςθ, το
πλφςιμο, το ςτεγνό κακάριςμα, τθν φφανςθ και τθν κλϊςθ.
- Ζκκεςθ ςε ςκόνθ και ίνεσ - θ ζκκεςθ των εργαηομζνων ςε ςκόνθ από υλικά
όπωσ μετάξι, βαμβάκι, μαλλί, λινάρι, κάνναβθ, ςιηάλ και γιοφτα μπορεί να
ςυμβεί κατά τθν διάρκεια τθσ φφανςθσ, τθσ κλϊςθσ, τθσ κοπισ, του
εκκοκκιςμοφ και τθσ ςυςκευαςίασ. Η ζκκεςθ ςε ίνεσ και νιματα μπορεί να
προκαλζςει ρινικό καρκίνο ι καρκίνο τθσ ουροδόχου κφςτθσ.
- Ζκκεςθ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ - ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ οι
εργαηόμενοι ενδζχεται να εκτεκοφν ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ όπωσ ο
άνκρακασ, το clostridium tetani (ο αιτιολογικόσ παράγοντασ για τον τετάνο)
και το coxiella burnetti (που προκαλεί πυρετό Q). Η ζκκεςθ ςε βιολογικοφσ
παράγοντεσ μπορεί να οδθγιςει ςε αλλεργίεσ και αναπνευςτικζσ
διαταραχζσ.
- Ζκκεςθ ςε φυςικοφσ παράγοντεσ - οι εργαηόμενοι ενδζχεται να εκτεκοφν ςε
κόρυβο και δονιςεισ, για παράδειγμα κατά τθν φφανςθ, τθν κλϊςθ, το
ράψιμο, τθ ςτρίψιμο και τθν κοπι. Η ζκκεςθ ςε δυνατό κόρυβο μπορεί να
οδθγιςει ςε μόνιμθ βλάβθ τθσ ακοισ. Η ζκκεςθ ςε κραδαςμοφσ, ιδιαίτερα
μαηί με τουσ παράγοντεσ κινδφνου για τισ μυοςκελετικζσ διαταραχζσ, μπορεί
να οδθγιςει ςε μακροπρόκεςμθ βλάβθ. Τα θλεκτρομαγνθτικά πεδία
μποροφν επίςθσ να βρεκοφν ςε οριςμζνουσ χϊρουσ εργαςίασ ςτον τομζα
των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων.
- Τα ατυχιματα ςτον τομζα των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων - ο τομζασ
των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ζχει πολλοφσ κινδφνουσ που μποροφν
να προκαλζςουν τραυματιςμό ςτουσ εργαηομζνουσ, από τθ μεταφορά ςτο
χϊρο εργαςίασ (ανυψωτικό όχθμα), τον επικίνδυνο μεγάλο εξοπλιςμό
εργαςίασ και τισ εγκαταςτάςεισ, ςτον κίνδυνο εμφάνιςθσ ολίςκθςθσ από ζνα
υγρό περιβάλλον εργαςίασ. Οι εργαηόμενοι που πλιττονται από αντικείμενα,
όπωσ θ μετακίνθςθ εξαρτθμάτων μθχανϊν και οχθμάτων, αποτελοφν
ςθμαντικι αιτία τραυματιςμοφ. Υπάρχει επίςθσ ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και
εκριξεων, για παράδειγμα από εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ που
χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι ατμοφ.
- Ψυχοκοινωνικά ηθτιματα ςτον τομζα των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων το άγχοσ που ςχετίηεται με τθν εργαςία ζχει οριςτεί ωσ εμπειρία όταν οι
απαιτιςεισ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ υπερβαίνουν τθν ικανότθτα των

εργαηομζνων να τισ αντιμετωπίηουν ι να τισ ελζγχουν. Το άγχοσ που
ςχετίηεται με τθν εργαςία μπορεί να είναι ζνα ηιτθμα ςε οριςμζνεσ περιοχζσ
του τομζα των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, ςυνδζεται π.χ. με
επαναλαμβανόμενθ και γριγορθ εργαςία και όπου ο εργαηόμενοσ δεν
επθρεάηει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται θ εργαςία.
Πραγματικό Παράδειγμα: ECHA, εικονογράμματα και ιδιότθτεσ κινδφνου
Πεδίο
εφαρμογισ

#Pictograms #ECHA

Προςτικζμενθ
αξία

Οι τυποποιθμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ιδιότθτεσ
κινδφνου είναι πραγματικά ςθμαντικζσ για τουσ καταναλωτζσ
και τουσ εργαηόμενουσ.
Αυτά τα εικονογράμματα γίνονται δεκτά ςε ολόκλθρο τον κόςμο
κακιςτοφν πικανζσ ςαφείσ πλθροφορίεσ για τθ διαχείριςθ
χθμικϊν ουςιϊν και τουσ κινδφνουσ, προκειμζνου να
αποκτιςουν εφκολεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο χριςθσ
και διαχείριςθσ διαφόρων ουςιϊν και με ποιουσ κινδφνουσ
εκτίκενται οι εργαηόμενοι.

Περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ

Πθγι πλθροφοριών και εικόνασ: Ιςτότοποσ ECHA Europa
https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

3.5. 4 Προτεινόμενθ βιβλιογραφία
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Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ για τθν Αςφάλεια και τθν Υγεία ςτθν Εργαςία http://osha.europa.eu
Αςφάλεια και υγεία ςτον τομζα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/E-fact_30__Occupational_safety_and_health_in_the_textiles_sector.pdf
Οδθγία 2009/104 / ΕΚ - χριςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/3
Οδθγία 92/58 / ΕΟΚ - ςθμάδια αςφάλειασ και / ι υγείασ https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/9
Οδθγία 89/656 / ΕΟΚ - χριςθ εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/4
Οδθγία 89/654 / ΕΟΚ - απαιτιςεισ εργαςίασ https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/2
Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/425 για τον εξοπλιςμό ατομικισ προςταςίασ https://osha.europa.eu/en/legislation/directive/regulation-eu-2016425προςωπικά-προςτατευτικά-ςυςκευζσ
Αςφάλεια και υγεία ςτον τομζα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/E-fact_30__Occupational_safety_and_health_in_the_textiles_sector.pdf
Ξεκινϊντασ με τθν υγεία και τθν αςφάλεια ςτθ βιομθχανία
κλωςτοχφαντουργίασ - http://www.hse.gov.uk/textiles/getting-started.htm
Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ για τθν Αςφάλεια και τθν Υγεία ςτθν Εργαςία http://osha.europa.eu
Αςφάλεια και υγεία ςτον τομζα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/E-fact_30__Occupational_safety_and_health_in_the_textiles_sector.pdf
C155 - Σφμβαςθ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία ςτθν εργαςία, 1981 (αρικ.
155) https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P121
00_ILO_CODE:C155
R164 - Σφςταςθ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία ςτθν εργαςία, 1981 (αρικ.
164) https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:312502:ΟΧΙ
C187 - Ρλαίςιο προϊκθςθσ για τθ ςφμβαςθ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία
ςτθν εργαςία, 2006 (αρικ. 187) https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
: P12100_INSTRUMENT_ID: 312332: ΟΧΙ
R197 - Ρλαίςιο προϊκθςθσ τθσ επαγγελματικισ αςφάλειασ και υγείασ, 2006
(αρικ. 197) https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:312534:NO
C161 - Σφμβαςθ για τισ υπθρεςίεσ επαγγελματικισ υγείασ, 1985 (αρικ. 161) -

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:312306: ΟΧΙ

-

-

-

R171 - Σφςταςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτθν Εργαςία, 1985 (Αρ. 171) https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:312509: ΟΧΙ
Βάςθ δεδομζνων προτφπων για κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα https://www.textilestandards.com/
Θζματα αςφάλειασ και υγείασ ςτθν κλωςτοχφαντουργία https://www.fibre2fashion.com/industry-article/2554/safety-and-healthissues-in-thetextile-industry
Η Κλωςτοχφαντουργία: Ιςτορία και Υγεία και Αςφάλεια http://iloencyclopaedia.org/part-xiv-42166/textile-goods-industry/144-89textile-goods-industry/the-textile-industry-history-and -υγεία και τθν
αςφάλεια

3.5.5 Ερωτθματολόγιο
Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ
_____________________________________________________________________
1.
Τα κφρια ςτάδια επεξεργαςίασ που δθμιουργοφν κινδφνουσ για τουσ
εργαηομζνουσ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ είναι: (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)
a) Ραραγωγι υλικϊν, καταςκευι, φινίριςμα, βαφι και ςυςκευαςία.
b) Βαφι, φινίριςμα, ςυςκευαςία και πϊλθςθ.
c) Καταςκευι, βαφι, φινίριςμα και μεταφορά.
2.
Τα κεμελιϊδθ ςτοιχεία τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για τθν αςφάλεια και
τθν υγεία βαςίηονται: (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)
a) Άρκρο 153 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
b) Το εκνικό νομοκετικό όργανο για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των
κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ
c) Άρκρο 143 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
3.

Οι κοινζσ αρχζσ πρόλθψθσ είναι οι εξισ: (επιλζξτε όλα όςα ιςχφουν)
a)
b)
c)
d)

αποφεφγοντασ τον κίνδυνο
προςαρμόηοντασ το ζργο ςτο άτομο
προςαρμογι του ατόμου ςτο ζργο
δίνοντασ προτεραιότθτα ςτα ατομικά μζτρα προςταςίασ ζναντι των
ςυλλογικϊν μζτρων προςταςίασ

4.
Η χριςθ του ατομικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ από τουσ εργαηόμενουσ
επθρεάηεται μεταξφ άλλων από: (επιλζξτε όλα όςα ιςχφουν)
a) κοινωνικοδθμογραφικοφσ παράγοντεσ
b) μεμονωμζνουσ παράγοντεσ
c) παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ
d) φυςικοφσ παράγοντεσ
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