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Αζήλα, 06/07/2015 

 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ  

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΤΡΙΟ ΣΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 

 

Οινθιεξψζεθε ε Ζκεξίδα κε ζέκα «Κνηλσληθή Υπεπζπλφηεηα γηα ην αχξην ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2015 

(10:00 – 14:30) ζην Ακθηζέαηξν Η.Γξαθφπνπινο ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ ΔΚΠΑ (Παλεπηζηεκίνπ 

30, Αζήλα), ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Δπηρνξήγεζε ηνπ ΔΚΚΔ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη Γηάρπζε ηεο 

ΔΚΔ ζηα εδαθηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ». Τνλ ζπληνληζκφ ηεο Ζκεξίδαο είρε ε θ. Η. 

Τζίγθαλνπ, Γηεπζχληξηα Δξεπλψλ ΔΚΚΔ.  

Ζ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Ζκεξίδαο μεθίλεζε κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θ. Ν. Φξηζηάθνπ, 

ππεχζπλν ηκήκαηνο ΗΤ ΔΚΠΟΣΠΟ «Νφζηνο», ε νπνία είρε ηίηιν «Ζιεθηξνληθφο θφκβνο 

αιιεινβνήζεηαο: Μηα θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε πνπ ζπλδέεη ηελ πξνζθνξά κε  ηηο θνηλσληθέο 

αλάγθεο».  

Ζ ΔΚΠΟΣΠΟ Νφζηνο είλαη έλαο θνξέαο πνπ πινπνηεί πξνγξάκκαηα θαηά ηεο αλεξγίαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πνπ ζα βνεζά ζηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 

θνηλσληθή επαηζζεζία κε Κνηλ.Σ.Δπ. έρνληαο σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε εππαζψλ νκάδσλ.  

Ζ εθαξκνγή Κφκβνο «e-αιιεινβνήζεηα» πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθή εθαξκνγή θαη 

ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν παξαθνινχζεζεο, ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ ελεξγεηψλ θαη 

πξντφλησλ αλάκεζα ζε Δηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ πξντφληα (Δηαηξίεο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο) θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ ηα έρνπλ αλάγθε. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 
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θφκβνπ είλαη λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα ειεθηξνληθή δηαδξνκή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

αιιεινβνήζεηαο θαη κηα πεγή άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ απηήο. Ζ πιαηθφξκα ζα ππνζηεξίδεη 

κηα δηάθαλε δηαρείξηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο θαη ηελ νξζνινγηθή θαη αηηηνινγεκέλε αλάινγα κε ηελ θαηαγεγξακκέλε δήηεζε 

θαηαλνκήο ηεο.  

Οη ρξήζηεο ηνπ θφκβνπ είλαη: α) εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο (εηαηξίεο πξνζθνξάο θαη 

νξγαληζκνί δήηεζεο), β) δηαρεηξηζηέο, γ) εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο δηαρείξηζεο πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο, δ) απινί επηζθέπηεο.  

Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο γίλεηαη σο εμήο: νη εηαηξίεο ζπκπιεξψλνπλ κηα θφξκα εγγξαθήο 

ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπο, ζα γίλεηαη επηβεβαίσζε ηνπ email ηνπο απφ ην 

ζχζηεκα θαη αθνχ επηβεβαησζεί ζα ζπλδέεηαη κε κία γεληθή θαηεγνξία ζπγθεθξηκέλσλ ρξεζηψλ. 

Σηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, εηαηξία 

πξνζθνξάο ή αληίζηνηρα νξγαληζκφο δήηεζεο. Ζ αίηεζε ζα εμεηάδεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. Γηα 

θάζε λέν ρξήζηε ν δηαρεηξηζηήο ζα ιακβάλεη email γηα ηελ εγγξαθή ηνπ. Οη εγγεγξακκέλνη 

ρξήζηεο ζα έρνπλ πιένλ πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε. Θα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζηνρεπκέλε 

εμππεξέηεζε θαη ζα αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο.  

Σην ηειεπηαίν κέξνο ηεο παξνπζίαζεο ν θ. Φξηζηάθνο πξαγκαηνπνίεζε κηα πεξηήγεζε ζην 

ζρέδην ηνπ ειεθηξνληθνχ θφκβνπ αιιεινβνήζεηαο, ην νπνίν φπσο επηζήκαλε, αλακέλεηαη ζε 

πιήξεο ιεηηνπξγία ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Σηελ ζπλέρεηα ηεο Ζκεξίδαο αθνινχζεζε ε εηζήγεζε ηνπ θ. Κ. Τζαγθαξάθε, εθπαηδεπηή 

ελειίθσλ ΚΔΚ ΗΔΚΔΠ, κε ζέκα: «Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο: Τξφπνη, κέζα θαη Απνηειέζκαηα».  

Τν ΚΔΚ ΗΔΚΔΠ έρνληαο κεγάιε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο, παξνπζίαζε ην 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηειερψλ Κνηλ.Σ.Δπ. ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΚΔ. Οη ζηφρνη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία, ε ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, ε 

άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο, νη επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλέξγεηεο θαη ε δεκηνπξγία αζθαιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα εξγαδφκελνπο εππαζψλ θαη 

επάισησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ. Οη ηνκείο δξάζεηο ησλ έσο ζήκεξα Κνηλ.Σ.Δπ. πνπ 
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εθπαηδεχηεθαλ είλαη ε πξάζηλε νηθνλνκία, ν θιηκαηηζκφο ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ε 

θαζαξηφηεηα, ην γεληθφ εκπφξην, ηα ηερληθά έξγα, νη κεηαθνξέο θαη νη κεηαθνκίζεηο. Τα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ άηνκα ειηθίαο 30 έσο 50 εηψλ, απφθνηηνη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ρακειφ εηζφδεκα θαη πξνυπεξεζία ζε ηερληθέο θαη νηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο.  

Ζ εθπαίδεπζε πεξηιάκβαλε ηξεηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Τα ζέκαηα ηεο πξψηεο ελφηεηαο 

αθνξνχζαλ ηελ έλλνηα ηεο ΔΚΔ, ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο. Δπηπιένλ, 

αλαιχζεθαλ βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπκκεηέρνληεο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαζψο 

θαη παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ΔΚΔ. Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιάκβαλε ηελ ζρέζε ηεο ΔΚΔ κε ην 

γπλαηθείν θχιν, ηελ ελίζρπζε πηνζέηεζεο ηεο ΔΚΔ απφ ΜΜΔ θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θαη 

βαζηθνχο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεο κηαο Κνη.Σ.Δπ. Ζ ηξίηε δηδαθηηθή ελφηεηα πεξηιάκβαλε ηελ 

αλάιπζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ απφ ηελ ΔΔ, φπσο Δπξσπατθή Δδαθηθή Σπλεξγαζία, 

Δπξσπατθφ Φξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα LIFE, Δπξσπατθφ Τακείν Αιιειεγγχεο, Μεραληζκφο 

Πξν-εληαμηαθήο Βνήζεηαο, Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Φψξνο (ΔΟΦ), άιια ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία (Jeremie /Jessica) θαη παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ Κνηλ.Σ.Δπ.  

Οη ηξφπνη εθπαίδεπζεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη ε δηαιεθηηθή, δειαδή ε αλαδήηεζε ηεο 

αιήζεηαο κέζσ ηεο ελαιιαγήο ζέζεο θαη αληίζεζεο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ εηο βάζνο δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο. Άιινο ηξφπνο εθπαίδεπζεο είλαη ν «θχθινο ηεο κάζεζεο», πνπ απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα ζηνηρεία: α) ηελ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία, β) ηελ παξαηήξεζε θαη ηνλ ζηνραζκφ, γ) ηελ 

δηακφξθσζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη δ) ηελ δνθηκή ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Τέινο 

επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηνπ Καηαηγηζκνχ Ηδεψλ (Brainstorming): Αθνχ νη θαηαξηηδφκελνη έρνπλ 

πιένλ θαηαλνήζεη ην δήηεκα ηεο ΔΚΔ θαη πψο εθαξκφδεηαη ζηηο επηκέξνπο επαγγεικαηηθέο 

εξγαζίεο, ηφηε ηνπο δεηείηαη λα ηνπνζεηεζνχλ επί ησλ άιισλ επαγγεικαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

δελ έρνπλ ζρνιηαζηεί θαη πξνηείλνπλ ηξφπνπο εηαηξηθά ππεχζπλεο εξγαζίαο.  

Ο θ. Δ.Φαηλάο  ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αλνηρηνχ Φφξνπκ Κνηλσληθήο 

Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σην επίθεληξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φφξνπκ είλαη ε 

δηακφξθσζε κίαο ζρεηηθά απηνηεινχο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο ζηα πεδία ηεο θνηλσληθήο 

θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζεζκηθψλ 
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αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ 

θαηνίθσλ πνπ δνπλ ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ πεξίνδν 

απηή απμεκέλα πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Τν Φφξνπκ θαιείηαη λα 

αληαπνθξηζεί ζε νξηζκέλεο πξνθιήζεηο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο είλαη ε πεξηνξηζκέλε 

δξαζηεξηνπνίεζε κνξθσκάησλ θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ, ε έιιεηςε ίδησλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξί Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε 

αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηηο επηινγέο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ αλάπηπμε κίαο Δζληθήο 

Σηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ είλαη ε δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ 

πνπ κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ απφ ηελ ΔΚΔ θαη ε δεκηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο δηθηχσζεο, πεγήο 

πιεξνθνξηψλ θαη αληαιιαγήο ηδεψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ην Φφξνπκ ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ αιιά θαη ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ. Δπηπξφζζεηα, επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Φφξνπκ απνηεινχλ 

ε ελεκέξσζε, ε επαηζζεηνπνίεζε, ε πιεξνθφξεζε, ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ε 

επηκφξθσζε, ε δηθηχσζε, ε δηαζχλδεζε, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Δπηπιένλ, απνζθνπεί ζηελ αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ, ζπγθέληξσζε πξσηνβνπιηψλ, ελζάξξπλζε θαη θηλεηνπνίεζε 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Σηελ ζπλέρεηα ν θ. Φαηλάο έθαλε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο 

ζην Φφξνπκ, ε νπνία πεξηιακβάλεη αξρηθά ηελ πξφζθιεζε ηνπ ΔΚΚΔ ζε δπλεηηθνχο εηαίξνπο 

κε αληηθείκελν ηελ δηθηχσζε γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν πξνηεξαηφηεηαο ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ηνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ. Σηελ ζπλέρεηα πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο άηππνπ 

δηθηχνπ κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ ζα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξφζθιεζε θαη ηε δηαβνχιεπζε γηα ηελ εθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο εληφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Μεηά απφ πξφζθιεζε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ηνπ 
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Φφξνπκ ηνπ ΔΚΚΔ, ηα κέιε ζπλαληψληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ ΔΚΚΔ, κε ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά ζρέδην δηαβνχιεπζεο γηα δεηήκαηα ΔΚΔ. Έπεηηα ηα 

κέιε εθπνλνχλ απφ θνηλνχ πξνηάζεηο απηνηεινχο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο ζηα πεδία ηεο 

θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Τέινο ην Φφξνπκ παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ ζηελ αξκφδηα Γεκνηηθή Αξρή. 

Ζ δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ Φφξνπκ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ελέξγεηεο, φπσο ηελ 

εδξαίσζε νκάδαο δηαρείξηζεο ηνπ Φφξνπκ, ηελ κειέηε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο ηνπηθνχο αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο, ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ηελ ελεκέξσζε θαη πξφζθιεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ηε 

γλσκνδφηεζε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

εληζρπζνχλ απφ ΔΚΔ, ηε δηεμαγσγή δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο γηα ζέκαηα θνηλσληθήο 

θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνλ νξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη αμηνιφγεζε, ηηο νινκέιεηεο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

Σε φηη αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φφξνπκ ν θ.Φαηλάο αλέθεξε ηνπο εμήο 

θαζνξηζηηθνχο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο ζα ζπκβάιεη ζεηηθά α) ζηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ 

πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, β) ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζεζκηθνχ, επηρεηξεζηαθνχ θαη 

ρξεκαηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ, γ) ζηνλ εληνπηζκφ θαη ε αλάδεημε 

Δπξσπατθψλ θαιψλ πξαθηηθψλ (best practices) ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ 

πνιηηηθψλ Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, δ) ζηε αλάιπζε ησλ ζπλαθψλ 

παξεκβάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (πνιηηηθέο, ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία) γηα ηελ 

ππνζηήξημε πνιηηηθψλ Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε) ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ λέσλ παξεκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε πνιηηηθψλ 

Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζη) ζηε εθπφλεζε ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Σρεδίνπ Γξάζεο αλάπηπμεο βηψζηκσλ πνιηηηθψλ Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλά πεδίν πνιηηηθήο, ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ, απαηηνχκελνπο πφξνπο θαη 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.  
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φφξνπκ ζα πινπνηεζνχλ δηάθνξεο δξάζεηο φπσο 

ελέξγεηεο πξνψζεζεο ηνπ Φφξνπκ, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, δεκηνπξγία θφξκαο ζπκκεηνρήο, 

δεκηνπξγία κεηξψνπ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ζπλαληήζεηο εξγαζίαο ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη 

ζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο. 

Δπηπιένλ, ν θ. Φαηλάο αλέθεξε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Φφξνπκ, νη νπνίεο ζα 

νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ. Οη βαζηθέο ππνρξεψζεηο είλαη ε εγθαζίδξπζε κίαο ζηαζεξήο 

εηαηξηθήο ζρέζεο, κίαο καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο νξγαλψζεηο ηνπ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζην πεδίν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ, ε αλάπηπμε 

κίαο λέαο θνπιηνχξαο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο, ε αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ κνληέισλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαιήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ε 

πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ, ε ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο ηνπ άηππνπ δηθηχνπ 

ΔΚΔ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπ Φφξνπκ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ε νξγαλσηηθή επηηξνπή, 

ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ εηαίξσλ ηεο θνηλνπξαμίαο, β) ε επηζηεκνληθή 

επηηξνπή, ε νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιε ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ Φφξνπκ θαη ζα 

απαξηίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ, θαη γ) ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε, ηα νπνία είλαη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηνπ Ν. 2716/1999 πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Ν. 

4019/2011 πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, Με Κεξδνζθνπηθέο Οξγαλψζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην Γήκν Αζελαίσλ, Ηδξχκαηα κε έδξα ζην Γήκν Αζελαίσλ, Αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα, Τνπηθνί Δκπνξηθνί θαη Δπαγγεικαηηθνί Σχιινγνη θαη Οξγαλψζεηο, Δπηζηεκνληθνί 

Σχιινγνη θαη Φνξείο, Οξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ (ΣΔΒ, ΔΣΔΔ, ΓΣΔΒΔ, ΓΣΔΔ, 

ΣΔΤΔ), Δξγαδφκελνη ζην Γήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα, Δλψζεηο θαη Σχιινγνη Πνιηηψλ. Οη 

αξκνδηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ Φφξνπκ.   

Γηα ηελ εγγξαθή κέινπο ζην Φφξνπκ απαηηείηαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε 

ζρεηηθή θφξκα-αίηεζεο εγγξαθήο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ ινγαξηαζκφ. Τα πξνθίι 
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δεκνζηνπνηνχληαη ζε ειεθηξνληθφ θαηάινγν δηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Φφξνπκ. Κάζε 

ελδηαθεξφκελνο ζα ιακβάλεη απαληεηηθή επηζηνιή απνδνρήο ή κε, ηεο αίηεζεο. Ζ ειεθηξνληθή 

δηθηχσζε ηνπ Φφξνπκ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δηαδξαζηηθνχ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ, φπνπ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα απνηππσζεί ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Φφξνπκ. Ζ δξάζε 

απηή ζηνρεχεη λα απνηειέζεη πφιν ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ (πιεξνθνξίεο θαη 

ππεξεζίεο) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ρξήζηκεο γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα εληζρπζεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ε δηθηχσζε ηνπ Φφξνπκ κε ελδηαθεξφκελνπο θνξείο 

(επηρεηξήζεηο, θνξείο, ππεξεζίεο θ.ιπ.). 

Ζ επφκελε παξνπζίαζε ηεο Ζκεξίδαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ θ. Σ. Καησκέξε, 

Σπληνληζηήο Γξακκαηέαο θαη λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πε.Με.Κνηλ.Σ.Δπ. Αηηηθήο, ν νπνίνο 

αλέπηπμε θαη ζρνιίαζε ηνλ Ν.4019/2011 αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζήκεξα.  

Σηνλ λ.4019/2011 πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ Κνηλ.Σ.Δπ., νη νπνίεο 

είλαη: α) Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο, β) Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη γ) Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Σπιινγηθνχ 

θαη Παξαγσγηθνχ Σθνπνχ. Ο θ. Καησκέξεο ζηελ παξνπζίαζή ηνπ επηζήκαλε θάπνηα βαζηθά 

άξζξα ηνπ λφκνπ, φπσο ην άξζξν 7 πνπ αθνξά ζηελ δηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ Κνηλ.Σ.Δπ., ην 

άξζξν 8 πνπ αθνξά ηνπο πφξνπο, ην άξζξν 10 γηα ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη κέηξα ζηήξημεο, ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο, ην άξζξν 9 

γηα ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ην άξζξν 18 γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία αλαπηπμηαθψλ 

ζπκπξάμεσλ γηα δξάζεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ», 

ην άξζξν 15 γηα ηνλ ζπληνληζηηθφ θνξέα πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ην 

άξζξν 16 γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θνηλσληθήο αλαθνξάο πνπ δελ εθαξκφζηεθε. 

Αθνχ αλαπηχρζεθαλ θάπνηα βαζηθά ζεκεία ηνπ λφκνπ, ν θ. Καησκέξεο παξνπζίαζε ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλ.Σ.Δπ. ζην έηνο 2015 θαη ηηο αδπλακίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Οξηζκέλεο απφ απηέο ζρεηίδνληαη κε ην εηαηξηθφ θεθάιαην, ην νπνίν δελ 

δηαζέηνπλ νη Κνηλ.Σ.Δπ. θαη ηελ έιιεηςε εμεηδίθεπζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ. Δπηπιένλ, ν 

νκηιψλ έζεζε νξηζκέλα θαίξηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζεσξία ηνπ λφκνπ ζηελ 

νπζηαζηηθή θαηαλφεζή ηνπ θαη εθαξκνγή ηνπ απφ ηηο Κνηλ.Σ.Δπ. ζήκεξα θαη παξνπζίαζε ηηο 
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πξνηάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ήδε έρνπλ θάλεη. Γηα ηελ δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ ππάξρνπλ 13 πεξηθεξεηαθά φξγαλα Κνηλ.Σ.Δπ. (έλα αλά πεξηθέξεηα) 

θαη έλα παλειιήλην φξγαλν ππφ ηελ κνξθή νκνζπνλδίαο. Τα πιενλεθηήκαηα ησλ πξσηνβνπιηψλ 

ησλ Κνηλ.Σ.Δπ. είλαη ε ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ζε έλα δεπηεξνβάζκην θνξέα ν 

νπνίνο θαη κπνξεί λα αλαιάβεη έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ, αληηπξνζσπεπηηθή θσλή ζε εζληθφ 

αιιά θαη επξσπατθφ επίπεδν, δεκηνπξγία ζεζκηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θνξέα ζηα πιαίζηα ησλ 

Κνη.Σ.Δπ., ν νπνίνο θαη εξεπλά ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζε 

επαγγέικαηα γηα ηελ έληαμε ησλ αλέξγσλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, δεκηνπξγία 

ρξεκαηνδνηηθνχ θνξέα ζε ζπλεξγαζία κε ειιεληθά θαη δηεζλή ζεζκηθά φξγαλα θαη νηθνλνκηθνχο 

νκίινπο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ Κνηλ.Σ.Δπ. κε βηψζηκεο πξνηάζεηο. 

Σηελ ζπλέρεηα ηεο Ζκεξίδαο ν θ. Ν. Σαξξή, εξεπλεηήο ηνπ ΔΚΚΔ, παξνπζίαζε ην ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. 

Αξρηθά ν θ. Σαξξήο αλαθέξζεθε ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ηξίηνπ 

ηνκέα. Σηελ θνηλσληθή νηθνλνκία αλήθνπλ νη Σπλεηαηξηζκνί Κνηλνχ Γηθαίνπ, νη Κνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ΜΚΟ Κνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, αλέιπζε ηνπο ιφγνπο αλάδπζεο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη είλαη δηαθνξεηηθνί αλά επνρή. Απφ ηνλ νξηζκφ πξνθχπηεη φηη 

είλαη ην ζχλνιν ησλ νξγαλψζεσλ πνπ δελ είλαη δεκφζηεο, ιεηηνπξγνχλ κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν, 

θαη παξέρνπλ γηα ηα κέιε ηζφηεηα, αιιειεγγχε θαη ην ίδην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο γηα φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Πξνβιέπεηαη εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ, φπνπ θάζε 

πιεφλαζκα δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε άιιν ηξφπν απφ ην λα ππεξεηεί ηηο αλάγθεο 

ησλ κειψλ θαη ν έιεγρνο αλήθεη κφλν ζηα κέιε. Αθφκα ν θ. Σαξξήο παξνπζίαζε ηηο βαζηθέο 

αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ Φάξηε Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο.  

Σηελ Διιάδα ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο αληηπξνζσπεχεη κφιηο 

ην 1,8% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη ην 2,9% ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Τα θχξηα εκπφδηα 

είλαη ε έιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κέρξη πξφζθαηα, ε γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε 

επηρεηξεκαηηθήο ηερλνγλσζίαο θαη αλάινγεο εθπαίδεπζεο, νη δπζθνιίεο δηθηχσζεο θαη 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θ.α. Σε φηη αθνξά ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ζηελ 

Διιάδα, ν φξνο έξρεηαη λα δηεπζεηεζεί απφ ην Άξζ. 1 Ν. 4019/2011. Σε επίπεδν λνκνζεζίαο 
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ππάξρνπλ ηέζζεξεηο λφκνη: ν πξψηνο ηνπ Ν. 921/1979 πνπ αθνξά ηνπο αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο. Ο δεχηεξνο Ν. 1167/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαη 

νη πην εμεηδηθεπκέλνη ν Ν. 2716/1999 «Κνηλσληθνί Σπλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο» θαη 

ν Ν.4019/2011 γηα Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζεζκνζεηεί ηελ χπαξμε ησλ Κνηλ.Σ.Δπ ζηελ Διιάδα. 

Ο θ. Σαξξήο παξνπζίαζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηηο 

θαηεγνξίεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 4019/2011. Δπηπιένλ, αλέθεξε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ απφ Με Κεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο θαη επηζήκαλε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα εκπφδηα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην.  

Σε φηη αθνξά ηελ πνιηηηθή γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ππάξρεη απμαλφκελε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ελδηαθέξνλ ζηελ Διιάδα. Υπάξρεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

Κνηλ.Σ.Δπ. πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη νξηζκέλνη νξγαληζκνί 

έρνπλ πάξεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (π.ρ. Γήκνο 

Αζελαίσλ). 

Σρεηηθά κε ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ππάξρνπλ 62 ελεξγέο Κνηλ.Σ.Δπ, θπξίσο κε ηνλ λφκν ηνπ 

Ν. 4019/2011, ππάξρνπλ 3 Κνηλσληθνί Σπλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ππφ ην 

Ν.2716/1999, ελψ νη πεξηζζφηεξεο Κνηλ.Σ.Δπ. είλαη ζπιινγηθνχ ζθνπνχ. Υπάξρνπλ 1200 άηνκα 

ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαη ηέινο 

ππάξρεη θηλεηνπνίεζε ζεζκηθψλ θνξέσλ ηεο πφιεο κε ζπγθξνηεκέλε ζηξαηεγηθή θαη 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Σπκπεξαζκαηηθά ζηελ Διιάδα ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζην 

ρψξν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είλαη ζε αξρηθφ ζηάδην. Παξφηη ν Ν.4019/2011 δελ πεξηγξάθεη 

ιεπηνκεξψο ηελ έλλνηα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο εληνχηνηο είλαη έλα πξψην βήκα ζηνλ ηνκέα 

ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Ο θ. Π.Εάλλεο, Γξ. Κνηλσληνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηελ 

έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο επζχλεο 
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ζην Γήκν Αζελαίσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε θαη Γηάρπζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

επζχλεο ζηα εδαθηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ».  

Τν πιαίζην ηεο έξεπλαο αθνξά απφ ηηο ζπλνιηθά 84 Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί 

ζην Μεηξψν, ηηο 51 πνπ έρνπλ ιάβεη νξηζηηθή βεβαίσζε. Γηα ηηο 28 δελ βξέζεθε θαλέλα 

ζηνηρείν χπαξμεο ηνπο ελψ νη 37 είηε έρνπλ θάλεη δηαθνπή είηε δελ έρνπλ μεθηλήζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ηεο Έξεπλαο ζπλνιηθά 24 Κνηλ.Σ.Δπ 

ζπκπιεξψζαλ έλα αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηέο θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο, πνιιαπιψλ 

επηινγψλ θαη δηαζηήκαηνο. Τν δηάζηεκα ηεο έξεπλαο ήηαλ απφ ηηο 25 Απξηιίνπ έσο 15 Μαΐνπ. 

Σχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ εληνπίδεηαη ζηνλ θιάδν ηεο εζηίαζε θαη αθνινπζεί ν θιάδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο ελψ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απαληάηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλσλ ή πνιιαπιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Τα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο  δείρλνπλ πσο ην 71% ησλ Κνηλ.Σ.Δπ είλαη 

ζπιινγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ζθνπνχ, ην 17% θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηέινο ην 12% είλαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο. Αθφκα έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ έξεπλα είλαη 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγηάο ησλ Κνηλ.Σ.Δπ. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα έρεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κε δηαθνξά απφ ηα ππφινηπα είλαη νη Κνηλ.Σ.Δπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέρξη έλαλ ρξφλν ελψ 

αθνινπζνχλ νη Κνηλ.Σ.Δπ πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ έλα κέρξη δπν ρξφληα. 

Σηελ ζπλέρεηα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηέζεθε ε εξψηεζε «ην φηη είζαζηε Κνηλσληθή 

Σπλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (θαη φρη θάπνηα άιιε λνκηθή κνξθή) ηη αληίθηππν ή επίδξαζε 

πηζηεχεηε φηη έρεη γεληθά;». Ηδηαηηέξα κεγάιν πνζνζηφ βξίζθνπκε ζεηηθήο επίδξαζεο ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ζηνπο πειάηεο/θαηαλαισηέο ελψ νπδέηεξε επίδξαζε βξίζθνπκε λα έρεη ζε 

πξνκεζεπηέο θαη ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ελψ ην πην κεγάιν αξλεηηθφ πνζνζηφ ην 

ζπλαληάκε ζηηο ηξάπεδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο Κνηλ.Σ.Δπ Κνηλσληθήο έληαμεο παξαηεξνχκε 

ην απφιπην πνζνζηφ ζεηηθήο επίδξαζεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη εμαηξεηηθά πςειφ ζε 

πειάηεο/θαηαλαισηέο φπσο θαη ζε ηδξχκαηα θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο 

θνξείο. Αξλεηηθή επίδξαζε ζρεηηθά πςειή απαληάηε ζηνπο αληαγσληζηέο θαη ζηνπο 
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πξνκεζεπηέο. Σηηο Κνηλ.Σ.Δπ Σπιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ ζθνπνχ ζεηηθή επίδξαζε 

παξαηεξνχκε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηνπο πειάηεο/θαηαλαισηέο, ελψ δελ είρε θαλελφο 

είδνπο επίδξαζε ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ. Τέινο ζηηο Κνηλ.Σ.Δπ 

θνηλσληθή θξνληίδαο  παξαηεξνχκε κηα ζπλνιηθά κεησκέλε ζεηηθή επίδξαζε ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο Κνηλ.Σ.Δπ θαη ηδηαηηέξα κεγάια πνζνζηά αξλεηηθήο επίδξαζεο ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο 

θαη ζε αληαγσληζηέο. 

Κάλνληαο έλαλ απνινγηζκφ γηα ην θαηά πφζν δχζθνιν είλαη ην εγρείξεκα ζχζηαζεο κηαο 

Κνηλ.Σ.Δπ, ν κέζνο φξνο δπζθνιίαο μεπεξλά ηε βάζε, θαη νη δπζθνιίεο απηέο ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν αθνξνχλ θπξίσο ηελ αλεπάξθεηα ζηα αλαγθαία θεθάιαηα θίλεζεο θαη ζηηο κε 

ηθαλνπνηεηηθέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο.  

Σπκπεξαζκαηηθά, ζε εκπεηξηθφ επίπεδν δηαπηζηψζεθε φηη νη ζρεηηθέο δξάζεηο είλαη 

πεξηπησζηαθέο. Δλψ γηα θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη μεθάζαξν αλ ζπληζηνχλ επηρεηξεκαηηθέο  

ζπλεξγαζίεο ή δξάζεηο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Οη ηξείο θαηεγνξίεο ησλ Κνηλ.Σ.Δπ 

αληηκεησπίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ κηα ζεηξά ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη απνηεινχλ 

λέεο νξγαλσζηαθέο νληφηεηεο θαη πξνο ην παξφλ δελ έρεη εκπεδσζεί κηα ζαθήο εηθφλα ηεο 

ηδηνζπζηαζίαο ηνπο. Οη Κνηλ.Σ.Δπ ηδξχζεθαλ ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, ήηαλ αξρηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ θξαηηθή ζηήξημε θαη δελ είραλ αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο αμηνπνίεζεο ηεο 

ΔΚΔ ψζηε λα ηεθκεξηψζνπλ ηνλ ηπρφλ ζεηηθφ θνηλσληθφ αληίθηππν ζε ελδηαθεξφκελεο 

επηρεηξήζεηο. Αθφκα, ε γεληθφηεξε κείσζε ηεο ζπκβνιή ηεο ΔΚΔ ιφγσ ηεο θξίζεο πεξηνξίδεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο πηζαλφηεηεο λα «εμεηάζνπλ ηελ πεξίπησζε» ησλ Κνηλ.Σ.Δπ 

ζπλππνινγίδνληαο φηη δελ πθίζηαληαη αθφκα θάπνηνη κεραληζκνί πηζηνπνίεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο.  

Κάηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνπο απαληψληεο είλαη πσο δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένπλ ηηο 

Κνηλ.Σ.Δπ κε ηηο Μ.Κ.Ο. Πξσηαξρηθή αλάγθε θαη επηζπκία ησλ Κνηλ.Σ.Δπ είλαη ε αλάπηπμε 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε αλάπηπμε ηεο ζρέζεο πειάηε - πξνκεζεπηή. Αθφκα νη επηρεηξήζεηο 

αγνξάδνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο ρξήζηκεο γηα απηέο, αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ην θνηλσληθφ 

ηνπο πξνθίι. Τέινο ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί σο «δηεπθνιπληήο» κέζσ δηάζεζεο 

ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ ηεο. 
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Αθνινχζεζε ε παξνπζίαζε ηνπ θ. Γ. Πηεξξάθνπ, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ΤΔΗ Αζήλαο ν νπνίνο 

αλέπηπμε θαη ζρνιίαζε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή επζχλε σο  εξγαιείν θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο. 

πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε ζηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή επζχλε  ζηελ Τνπηθή Κνηλσλία θαηά 

πφζν ζπκβάιιεη ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη πνίνη είλαη νη ζπληειεζηέο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο  δηαζηάζεηο ηεο επζχλεο, φπσο θαη πνηνί νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ). Δπηπιένλ επηθεληξψζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο ΔΚΔ θαη ζηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο.  

Αξρηθά αλαθέξζεθε ζηα δεηήκαηα ησλ παξαγφλησλ δηακφξθσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, φπσο δεκνγξαθηθή εμέιημε,  ε ηνπηθή θνηλσλία σο πεξηβάιινλ αλάπηπμεο θαη 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πνιίηε, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ε 

πνιηηηζκηθή Αλάπηπμε. Καζψο θαη ζηα ζνβαξά εκπφδηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ Βειηίσζεο 

ηεο Πνηφηεηαο Εσήο ζηελ Τνπηθή Κνηλσλία, φπσο ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ θνηλσληθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ε έιιεηςε θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ν θίλδπλνο ηεο  θηψρεηαο, 

ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ε δηφγθσζε ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηέινο ε απφ-

πιεξνθφξεζε ηνπ πνιίηε.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο θνηλσληθνχο ζπληειεζηέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία είλαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη 

ν δεκφζηνο θνξέαο γεληθφηεξα, νη θνξείο απηνβνήζεηαο θαη ηα άηππα δίθηπα θξνληίδαο, νη 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη κε θεξδνζθνπηθνί ηνκείο φπσο είλαη ε Δθθιεζία, νη εζεινληέο, νη 

νξγαλψζεηο θαη ηα Ν.Π.Η.Γ. Σθνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Σεκαληηθφο ηνλίζηεθε πσο είλαη θαη ν ξφινο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, φπσο είλαη ε 

δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο λα πξνθέξεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο Τνπηθήο θνηλσλίαο 

ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, ζηξαηεγηθή πνπ εληάζζεηαη ζε έλα ζπγθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ 

πιαίζην. Τέηνηεο δξάζεηο είλαη ε επζχλε γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη θαιχηεξεο 

εξγαζηαθέο πξαθηηθέο , ε θξνληίδα γηα ηελ Τνπηθή θνηλσλία, ε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο αθνξά 

φρη κφλν ζην πξντφλ-ππεξεζία, ηελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ/ηεο αιιά θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 
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κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ  πξνζέγγηζε απηή είλαη γλσζηή σο Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

(ΔΚΔ).  

Σην πιαίζην ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο νη δηαζηάζεηο ησλ επζπλψλ ηεο επηρεηξήζεηο είλαη ηέζζεξηο. 

Αξρηθά είλαη νη νηθνλνκηθέο επζχλεο, νη λνκηθέο επζχλεο, νη εζηθέο επζχλεο θαη ηέινο νη 

θηιαλζξσπηθέο επζχλεο. Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε ζχλδεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ 

νη αξλεηηθνί παξάγνληεο γηα ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί ε δξάζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη κάιηζηα λα επηθεληξσζεί ζηελ 

θξνληίδα ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηηο πξνλνκηαθέο πνιηηηθέο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο πνιηηηζκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Τνπηθή 

Κνηλσλίαο κε καθξνπξφζεζκα νθέιε γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ηελ  αεηθφξηα, δειαδή ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηφζν ηεο ζεκεξηλήο γεληάο φζν θαη ησλ επφκελσλ γελεψλ θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

Σην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε απαληάηε ζηελ Λεπθή 

Βίβινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  (1993) ‘Κνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη Κνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο’, ζην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο (2000) γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε, ζηε 

Πξάζηλε Βίβιν «γηα ηελ πξνψζεζε ελφο επξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε» (2001), ζηελ Αλαθνίλσζε γηα ηελ  «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε: Μία ζπλεηζθνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε» (2002), θαη ζην πνιπκεξέο Φφξνπκ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (CSR Multistakeholder Forum) 2002-2004. 

Σην «The European Alliance for CSR 2006», ζην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 2011 

ζρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηελ πξναγσγή ησλ εξγαζηαθψλ 

θαη θνηλσληθψλ πξνηχπσλ θαη Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζε επξσπατθφ θπξίσο επίπεδν. Καη 

ηέινο, ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο ηελ πεξίνδν 2013-2014.   



 

14 

  
 

Ο θνο Πηεξξάθνο ηφληζε πσο ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο ΔΚΔ ζηεξίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εηθφλαο θαη ηεο εηαηξηθήο θήκεο ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ παξέκβαζή ηνπο ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε δηαδηθαζία ηεο ΔΚΔ έρεη ζαλ ελαξθηήξην ζηάδην ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πνπ πινπνηνχληαη κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ 

ζχκθσλε γλψκε απηψλ ησλ κεξψλ, δειαδή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ 

πειαηψλ, φπνπ απηφ καθξνπξφζεζκα ζα βνεζήζεη θαη ζα πξνάγεη ηελ θήκε ηεο επηρείξεζεο 

κεηψλνληαο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο.    

Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο επζχλεο απαληψληαη ζηελ 

εθπφλεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ηελ αλαγλψξηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 

θαη ησλ δεηεκάησλ ζηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ κέηξεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο θαη επηινγή ζηφρσλ βειηίσζεο θαη κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα έρεη ε  εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο επζχλεο 

είλαη ε  θαιχηεξε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ε απμεκέλε ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ θαη πειαηψλ, ε 

βειηησκέλε επηθνηλσλία κε θξίζηκεο νκάδεο, ην απμεκέλν θχξνο, ε θαιχηεξε θήκε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηέινο ε δεκνζηφηεηα ηεο φπσο ζα πξνθχςεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνινγηζκνχ. 

 

 

 


