
Ο αθλητισμός ως πρεσβευτής της 

θετικής αλλαγής στην κοινωνία



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον Αθλητισμό

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στον αθλητισμό συνδέεται, τις περισσότερες φορές, με

νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ιδιαίτερα εκείνες που προωθούνται από πολυεθνικές εταιρείες

και οι οποίες έχουν συνήθως μια ισχυρή εθελοντική προσέγγιση, που επικεντρώνεται στην

ιδιωτική προσφορά και ιδιωτική επιρροή. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΚΕ διαφοροποιείται από τα

κρατικά-παρεμβατικά μοντέλα διακυβέρνησης. Οι δραστηριότητες της ΕΚΕ μπορούν να

εξηγούν τις κοινωνικές στρατηγικές των εταιρειών ως "θετικές για την επιχείρηση", από την

άποψη της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της κερδοφορίας, του εταιρικού προφίλ και της

εμπορευσιμότητας.

«Οι πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης υποστηρίζονται από ομάδες πίεσης και νέα κοινωνικά 

κινήματα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στην επιδίωξη μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών 

αλλαγών σε διαφορετικές κοινωνίες. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν 

εκστρατείες, για παράδειγμα, κατά της κακοποίησης και εκμετάλλευσης εργαζομένων σε 

εργοστάσια παραγωγής αθλητικών προϊόντων ή, εκστρατείες εναντίον συγκεκριμένων 

εθνών, που συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις, λόγω της παραβίασης ατομικών και 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων».Giulianotti (2015)



Κύριος στόχος εκστρατειών και δράσεων ΕΚΕ

Ο αθλητισμός είναι ένα τέλειο 
εργαλείο για τη συνεισφορά και τη 

συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων.

Ανεξάρτητα από το είδος του 
αθλήματος, από μικρή ηλικία, είναι 

δυνατό κανείς να έρθει σε επαφή με 
αυτό που μπορεί να θεωρηθεί - σε 

ορισμένα περιβάλλοντα - ως 
«διαφορετικό».

Ο αθλητισμός έχει γίνει το κύριο μέσο 
για την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, των διακρίσεων, του 
ρατσισμού και της βίας

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στην 
ιστορία στις οποίες ο αθλητισμός έχει 
ενώσει χώρες (π.χ. ο ποδοσφαιριστής 

Ντρογκμπά που τερμάτισε τον 
εμφύλιο πόλεμο στην Ακτή 

Ελεφαντοστού) ή έχει συνδράμει στη 
βελτίωση της δύσκολης κοινωνικής 

και πολιτικής κατάστασης.

Σίγουρα ο αθλητισμός θα μπορούσε 
επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ένα 
εργαλείο κλιμάκωσης, αλλά γενικά 
είναι ένα θετικό εργαλείο για την 

προώθηση των «καλών» αξιών στις 
κοινωνίες.

Σήμερα, δύσκολα βρίσκει κανείς 
αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικούς 
οργανισμούς που δεν προωθούν 

θετικές αξίες που συνδέονται με την 
σωματική άσκηση και τις ευκαιρίες 

που μπορεί να δημιουργήσει ο 
αθλητισμός για μειονεκτούντα άτομα.



Το προσωπικό επωφελείται από δράσεις ΕΚΕ

Όλα αυτά τα στοιχεία συνδυασμένα, ειδικά σε αθλητικούς οργανισμούς, δύνανται να οδηγήσουν
σε θετικά αποτελέσματα αναφορικά με τα ζητήματα που ένας κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός
συνήθως αντιμετωπίζει. Το προσωπικό που εμπλέκεται σε αυτές τις δράσεις επηρεάζεται πολύ
και εμπλέκεται στον τρόπο, με τον οποίο ο οργανισμός αντιμετωπίζει τα ζητήματα, αλλά είναι
γενικά πιο προετοιμασμένο, ανταποκρίνεται καλύτερα και είναι ενημερωμένο όσον αφορά την
εφαρμογή τους. Στον αθλητισμό αυτού του είδους η νοοτροπία είναι θεμελιώδης.

Όταν οι οργανισμοί εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές στην ΕΚΕ, οι εργαζόμενοι/-ες είναι πιο πιθανό να 
επιδεικνύουν συνεργατική συμπεριφορά τόσο προς τους συναδέλφους τους όσο και προς τον οργανισμό.

Όταν οι εργαζόμενοι/-ες αισθάνονται ότι η εταιρεία τους είναι κοινωνικά υπεύθυνη, αισθάνονται μεγαλύτερη 
ταύτιση με τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται.

Οι κοινωνικά υπεύθυνες δραστηριότητες οδηγούν σε πιο δημιουργική σκέψη, εναλλακτικές λύσεις, καλύτερες 
συμφωνίες και επιδόσεις γενικότερα.

Παράλληλα με την αύξηση της τρέχουσας δέσμευσης των εργαζομένων, η ΕΚΕ μπορεί να κάνει τους οργανισμούς 
να φαίνονται πιο ελκυστικοί στους υποψήφιους και στους μελλοντικούς εργαζόμενους.



Σήμερα, οι δράσεις ΕΚΕ είναι ζωτικής σημασίας και αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό

για την αντιμετώπιση θεμάτων στον αθλητισμό, καθώς και για τη δημιουργία φήμης

και καλής εικόνας στους αθλητικούς οργανισμούς. Προωθώντας και παρέχοντας

δράσεις και εκδηλώσεις με βάση την ΕΚΕ, οι αθλητικές οργανώσεις απευθύνονται σε

ένα ευρύ κοινό και ξεκινούν ενέργειες που προάγουν θετικές αλλαγές για όλα τα

εμπλεκόμενα μέρη. Οι δράσεις ΕΚΕ πρέπει να είναι σταθερές και να εφαρμόζονται

συνεχώς προκειμένου να προωθηθεί μια πραγματική αλλαγή και να επιτευχθούν

θετικά αποτελέσματα τόσο για τις κοινότητες και τους συμμετέχοντες/-ουσες όσο και

για το ευρύ κοινό. Εκτιμάται ότι οι εκδηλώσεις, που βασίζονται στην ΕΚΕ, ή οι

ενέργειες προώθησης της ΕΚΕ κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων θα έχουν

θετικά αποτελέσματα σε ορισμένα θέματα. Ο αθλητισμός έχει έναν προνομιακό ρόλο,

από τη φύση του, για την προώθηση της ένταξης, των ίσων δικαιωμάτων και της

καταπολέμησης του ρατσισμού και των διακρίσεων. Όλα ξεκινούν, με άλλα λόγια, με

το να δείχνουμε ενδιαφέρον για συγκεκριμένα ζητήματα, με το να συζητάμε για αυτά

και τότε είναι που θα ξεκινήσει η αλλαγή και θα είναι ευκολότερο να αξιοποιηθούν και

να προωθηθούν ακόμη περισσότερο οι υγιείς προσεγγίσεις.

Πώς συμβάλλει η ΕΚΕ στην αντιμετώπιση κοινωνικών 

προκλήσεων και αμφιλεγόμενων θεμάτων;



Μερικά παραδείγματα από πολύ διαφορετικά αθλήματα και 

περιβάλλοντα

Ανεξάρτητα από το περιβάλλον, ανεξάρτητα από το είδος του σωματικού ή πνευματικού αθλήματος, ανεξάρτητα από το

υπόβαθρο που απαιτείται για την πρόσβαση σε αυτό το συγκεκριμένο άθλημα, αξίες όπως: η ένταξη, η καταπολέμηση

του ρατσισμού, η καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων είναι βαθιά συνδεδεμένες και παρούσες στις

επικοινωνιακές στρατηγικές των περισσότερων αθλητικών ομοσπονδιών και οργανισμών.

Το ποδόσφαιρο (ξεκινώντας 

από τις ομάδες μέχρι τις 

ομοσπονδίες τους και από 

διεθνείς οργανισμούς που 

στηρίζουν τις μεγαλύτερες 

διοργανώσεις) έχει γίνει 

πολύ ηχηρό και 

κατηγορηματικό στα 

μηνύματά τους για τον 

σεβασμό και για την 

αποδοκιμασία απέναντι 

στον ρατσισμό, στην 

ρητορική μίσους και τις 

διακρίσεις.

Η Formula 1 (η υψηλότερη 

κατηγορία –υπό όρους 

απόδοσης- διεθνών αγώνων 

αυτοκινήτου για μονοθέσια 

αγωνιστικά αυτοκίνητα) έχει 

πλέον υιοθετήσει διάφορες 

δράσεις και δραστηριότητες 

ΕΚΕ για την προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και την 

καταπολέμηση του ρατσισμού 

και κάθε μορφής διάκρισης με 

την εκστρατεία της 

«#WeRaceAsOne ”.



Ο αθλητισμός ως συνεισφορά στη θετική αλλαγή

Λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή του αθλητισμού και το γεγονός ότι συνήθως οι σωματικές

δραστηριότητες ξεκινούν σε νεαρή ηλικία, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί έναν

εξαιρετικό καταλύτη για θετικές αλλαγές εάν οι καλές πρακτικές εφαρμόζονται σωστά και οι «κακές

συμπεριφορές» καταπολεμούνται συνεχώς. Η επιρροή των αθλητικών οργανώσεων και των

ομοσπονδιών, όπως επίσης και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, είναι ζωτικής σημασίας για

την ανάπτυξη υγιών δραστηριοτήτων ικανών να αλλάξουν τις κοινωνίες. Ο αθλητισμός και αυτές οι

οργανώσεις μπορούν να γίνουν πρεσβευτές αυτής της θετικής αλλαγής.

Οι διεθνώς 
αναγνωρισμένες 

αξίες, όπως η 
καταπολέμηση του 
ρατσισμού και των 

διακρίσεων ή η 
κοινωνική ένταξη, 

μπορούν και πρέπει 
να αποτελέσουν 
μέρος αυτής της 

διαδικασίας.

που μπορούν να 
βοηθήσουν στην 
εφαρμογή των 

σωστών πολιτικών 
και της πρέπουσας 
συμπεριφοράς των 

νέων και των 
αθλητών 

γενικότερα

προωθεί τη 
συμμετοχή, τη 
συνεργασία και 

τις ομαδικές 
προσπάθειες

Η ίδια η φύση 
ορισμένων 
αθλημάτων



Προκλήσεις δράσεων ΕΚΕ στον αθλητισμό

Ωστόσο, οι δράσεις ΕΚΕ στον αθλητισμό έρχονται αντιμέτωπες επίσης με διάφορα ζητήματα, μερικά εκ των

οποίων είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Αυτά τα συμπεράσματα, ως επί το πλείστον, δεν αφορούν αποκλειστικά την

ΕΚΕ στον αθλητισμό, αλλά εφαρμόζονται και σε άλλους τομείς εφαρμογής ΕΚΕ και σε αθλητικού τύπου

παρεμβάσεις:

Έχουν οι παρεμβάσεις 
που βασίζονται στην ΕΚΕ 
και στον αθλητισμό απτές 
κοινωνικές επιπτώσεις και 

οφέλη;

• Είναι δύσκολο να διαφοροποιήσουμε τι έχει γίνει με επιτυχία και τι έχει 
γίνει από οργανισμούς ως «καμπάνια μάρκετινγκ».

• Είναι απόλυτης ζωτικής σημασίας να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε 
τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και να συμπεριλάβουμε στη 
διαδικασία αξιολόγησης και τις ομάδες-στόχους ή τους συμμετέχοντες/-
ουσες.

ΜΚΟ που 
χρηματοδοτούνται 
από προγράμματα 

ΕΚΕ

• Όταν πρόκειται για ΜΚΟ σε αθλητικά και αναπτυξιακά έργα, που 
χρηματοδοτούνται μέσω της ΕΚΕ, υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά το 
βαθμό, κατά τον οποίο οι ομάδες -στόχοι συζητούν πλήρως για τις 
ανάγκες τους και συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παράδοση και την 
αξιολόγηση των έργων ΕΚΕ. Συνήθως οι χρήστες και το ευρύ κοινό 
«εμπιστεύονται» περισσότερο δράσεις χρηματοδοτούμενες από 
κυβερνήσεις, εθνικές ομοσπονδίες ή διεθνείς.



Προκλήσεις δράσεων ΕΚΕ στον αθλητισμό

Οργανισμοί με 
αρνητικά σχόλια για 

κύριους τομείς 
δραστηριότητας

• Οι οργανισμοί που φέρουν αρνητικά σχόλια για τους κύριους τομείς δραστηριότητάς τους-για παράδειγμα, 
κακομεταχείριση εργαζομένων, υπερβολικά κέρδη, ρύπανση του περιβάλλοντος ή αναφερόμενη διαφθορά-
θα αντιμετωπίζονται πάντα σε μεγάλο βαθμό με σκεπτικισμό ή επικριτικά  από το κοινό, εάν εμπλακούν με 
δραστηριότητα ΕΚΕ, η οποία συνδέεται με μία ευρύτερη αναμόρφωση του μάρκετινγκ

• Αυτό είναι, εν μέρει, δύσκολο για τους αθλητικούς οργανισμούς, ωστόσο είναι δυνατό σε ευρύτερη κλίμακα. 
(Για παράδειγμα, οι επόμενοι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου θα λάβουν χώρα στο Κατάρ 
(το 2022) και τα διεθνή ΜΜΕ, οι πολιτικοί και οι διαφημιστικές εταιρείες έχουν ήδη επισημάνει πώς είναι το 
ιστορικό του Κράτους του Κόλπου σχετικά με τη μεταχείριση των μεταναστών εργαζομένων και τα πολιτικά 
δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και των λεσβιών δεν είναι κάτι που πρέπει να ξεχάσουμε, μόνο επειδή 
κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός.

Πόσες δραστηριότητες 
και εκστρατείες ΕΚΕ 

είναι ανοιχτές για 
συζήτηση

Πόσο πολύ είναι ανοιχτοί σε κριτική, ανάλυση και 
συζητήσεις; Θα ήταν σοφό και επιθυμητό να υπάρχει 
μια προσέγγιση ικανή να αλληλεπιδρά με όσο το 
δυνατόν περισσότερα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου 
να προωθήσει μια υγιή προσέγγιση.



Μιλώντας για υγιείς προσεγγίσεις…

✓ Σήμερα είναι απολύτως σωστό να λέμε, χωρίς να χρειάζεται να το
αποδείξουμε, ότι ο αθλητισμός είναι απαραίτητος για να έχουμε έναν
υγιεινό τρόπο ζωής και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μολονότι δεν
έχουν όλες οι χώρες της Ευρώπης την ίδια προσέγγιση, είναι σημαντικό
να αναφέρουμε ότι οι κυβερνήσεις και τα κράτη γενικά πρέπει να
προωθήσουν τον αθλητισμό ήδη από τα πρώτα χρόνια των παιδιών.Τα
θετικά αποτελέσματα μιας ευρύτερης και βαθύτερης προσέγγισης στην
εκπαίδευση, χάρη στις αθλητικές δραστηριότητες, είναι πολύ ισχυρά και
οπωσδήποτε αναγκαία. Στην πραγματικότητα, μέσω του αθλητισμού, όχι
μόνο είναι δυνατό να προωθήσουμε την υγεία, την πειθαρχία και την
ευημερία ως σημαντικές αξίες στη ζωή, αλλά επίσης και να τονίσουμε και
άλλες εξαιρετικά σημαντικές και απαραίτητες αξίες. Μεταξύ αυτών
έχουμε την προαναφερθείσα κοινωνική ένταξη, ισότητα δικαιωμάτων για
όλους, καταπολέμηση του αποκλεισμού, καταπολέμηση κάθε μορφής
διάκρισης και καταπολέμηση των ρατσισμών και της βίας τόσο λεκτικής
όσο και σωματικής.Για να μην αναφέρουμε την απίστευτη σημασία του
αθλητισμού στη νεαρή ηλικία για κάθε παιδί με οποιαδήποτε μορφή
αναπηρίας και πρόβλημα υγείας.



Οι κοινότητές μας

Ωστόσο, ο αθλητισμός και οι δραστηριότητες ΕΚΕ που πραγματοποιούνται μέσω

του αθλητισμού δεν πρέπει να επηρεάζουν μόνο τους νέους και τους αθλητές. Η

δύναμη ενός μηνύματος μπορεί να επηρεάσει το ευρύ κοινό και τον πληθυσμό

συνολικά και είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μπορεί να υπάρξουν αποτελέσματα

ακόμη και σε μικρότερη κλίμακα. Ένας οργανισμός δεν χρειάζεται να προωθεί το

μήνυμα και τις θετικές του αξίες μέσω μεγάλων εκδηλώσεων και μεγάλων

δραστηριοτήτων, θετική επίδραση μπορεί επίσης να επιτευχθεί με προώθηση και

δραστηριοποίηση σε επίπεδο κοινότητας. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που

αντιμετωπίζουν αποκλεισμό, διακρίσεις και βία μέσα σε μικρές κοινότητες ή

μεγάλες και οι δραστηριότητες ΕΚΕ μπορούν να τους βοηθήσουν να βρουν νέους

σκοπούς, νέες ευκαιρίες και στήριξη.

Για να μην αναφέρουμε τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για εκείνες τις κοινότητες που

επηρεάζονται από την εφαρμογή αθλητικών δραστηριοτήτων που προωθούν

θετικές αξίες. Η εργασία σε δύσκολα περιβάλλοντα μπορεί να είναι σκληρή και

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα επιτυγχάνονται συχνά μετά από συνεχή εργασία

με την κοινότητα, επομένως είναι σημαντικό να επενδύσουμε σε μακροπρόθεσμες

δράσεις, που θα εξασφαλίσουν θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες και τα άτομα που

εμπλέκονται.



Καλές πρακτικές και ιστορίες επιτυχίας

Συζητήσαμε τις δυνατότητες και τις επιδράσεις που μπορεί να επιφέρει η ΕΚΕ στον

αθλητισμό όταν εφαρμοστεί με επιτυχία, αλλά είναι καιρός να δούμε εφαρμογές στην

πραγματική ζωή που έχουν γίνει από άλλους οργανισμούς.

Πώς προσεγγίζουν τα θέματα που συζητήσαμε; Πώς προωθούν θετικές αλλαγές στην

κοινωνία μέσω του αθλητισμού;

SAVE Gioca con me

(Εκπαιδευτικά ιδρύματα και (Μεγάλη αθλητική οργάνωση)

μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί)



Συμπεράσματα και ερωτήσεις - απαντήσεις

Συζητήσαμε και συνοψίσαμε τις δυνατότητες και τις ικανότητες του αθλητισμού ως

καταλύτη για θετικές αλλαγές, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι

δράσεις ΕΚΕ όταν εφαρμόζονται. Ήρθε η ώρα να σκεφτούμε το θέμα και να το

συζητήσουμε.

Ο αθλητισμός είναι ένα ισχυρό εργαλείο και σε συνδυασμό με τις προσεγγίσεις ΕΚΕ

μπορεί να οδηγήσει σε σπουδαία αποτελέσματα τόσο για τους οργανισμούς μας, όσο

και για τις κοινότητές μας και την κοινωνία μας γενικότερα.

Κάθε ερώτηση και συζήτηση σχετικά με προσωπική εμπειρία είναι ευπρόσδεκτη!



Σας ευχαριστούμε!



Εισαγωγή στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

(ΕΚΕ)



Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;

Η ΕΚΕ γενικά νοείται ως ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία επιτυγχάνει μια 
ισορροπία οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών υποχρεώσεων 
(«Triple-Bottom-Line- Approach»), ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες των μετόχων και των ενδιαφερόμενων μερών. Με αυτή την 
έννοια, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της ΕΚΕ, ως μια στρατηγική 
διοίκησης των επιχειρήσεων, και της κοινωνικής προσφοράς, των χορηγιών ή της 
φιλανθρωπίας.

φιλανθρωπία.

Πηγή: UNIDO

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια έννοια διαχείρισης σύμφωνα με την οποία 

οι εταιρείες ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη.



Κατά την περίοδο 1980-2003, παρουσιάστηκαν 37 

ορισμοί της ΕΚΕ

Η ΕΚΕ αναφέρεται στην υποχρέωση των επιχειρηματιών να 

ακολουθούν εκείνες τις πολιτικές, να λαμβάνουν εκείνες τις 

αποφάσεις ή να ακολουθούν εκείνες τις γραμμές δράσης που 

είναι επιθυμητές με βάση τους στόχους και τις αξίες της 

κοινωνίας μας. (Bowen, 1953)

Σύμφωνα με τον Drucker (1984), η ορθή «κοινωνική ευθύνη» της 

επιχείρησης είναι να δαμάσει τον δράκο, δηλαδή να μετατρέψει 

ένα κοινωνικό πρόβλημα σε οικονομική ευκαιρία και οικονομικό 

όφελος, σε παραγωγικότητα, σε ανθρώπινη ικανότητα και 

αποδοτικότητα, σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και σε 

πλούτο



Η πυραμίδα του Carroll για την ΕΚΕ παρουσιάζει έναν 

ευρέως αποδεκτό ορισμό της ΕΚΕ

Η ΕΚΕ περιλαμβάνει την οικονομική, νομική, ηθική και φιλανθρωπική ευθύνη που έχει ένας 
οργανισμός απέναντι στην κοινωνία σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. (Carrol, 1991)

Εικόνα: Η πυραμίδα του Carroll για την 

ΕΚΕ, Carroll (1991)

Εικόνα: Μια αναδιαμόρφωση της πυραμίδας 

του Carroll για την ΕΚΕ για τον 21ο αιώνα, 

Baden (2016)



Οι τρεις βασικοί πυλώνες της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης είναι:

Οικονομικός

Περιβαλλοντικός

Κοινωνικός



Για να είναι βιώσιμη, μια επιχείρηση πρέπει να είναι κερδοφόρα. Ωστόσο, το κέρδος δεν μπορεί

να υποσκελίσει τους άλλους δύο πυλώνες. Στην πραγματικότητα, η επίτευξη του κέρδους με κάθε

κόστος καθόλου δεν αφορά τον οικονομικό πυλώνα. Οι δραστηριότητες που εντάσσονται στον

οικονομικό πυλώνα περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση, την ορθή διακυβέρνηση και τη διαχείριση

κινδύνων. Μερικές φορές, αυτός ο πυλώνας αναφέρεται ως πυλώνας διακυβέρνησης, αναγόμενος

στην καλή εταιρική διακυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι τα διοικητικά συμβούλια και η διοίκηση

συμβαδίζουν με τα συμφέροντα των μετόχων καθώς και τα συμφέροντα της εταιρικής κοινότητας, των

αλυσίδων αξίας, των πελατών τελικών χρηστών και όλων των ενδιαφερομένων. Όσον αφορά τη

διακυβέρνηση, οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να γνωρίζουν ότι μια εταιρεία χρησιμοποιεί ακριβείς και

διαφανείς λογιστικές μεθόδους και ότι οι μέτοχοι έχουν την ευκαιρία να ψηφίζουν για σημαντικά

ζητήματα. Μπορεί, επίσης, να θέλουν διαβεβαιώσεις ότι οι εταιρείες αποφεύγουν τη σύγκρουση

συμφερόντων κατά την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ότι δεν προβαίνουν σε

συνεισφορές προς πολιτικούς για να λάβουν αδικαιολόγητα ευνοϊκή μεταχείριση και, φυσικά, δεν

εμπλέκονται σε παράνομες πρακτικές. Είναι η σύζευξη του οικονομικού πυλώνα με το κέρδος,

που καθιστά δυνατή για τις εταιρείες την εφαρμογή στρατηγικών βιωσιμότητας. Ο οικονομικός

πυλώνας παρέχει αντίβαρο στα ακραία μέτρα που μερικές φορές πιέζονται οι εταιρείες να

υιοθετήσουν, όπως η άμεση εγκατάλειψη ορυκτών καυσίμων ή χημικών λιπασμάτων αντί για σταδιακή

εφαρμογή των αλλαγών.

Πηγή: Investopedia

Τρεις βασικοί πυλώνες: Οικονομικός

https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp#:~:text=Sustainability%20is%20most%20often%20defined,as%20people%2C%20planet%20and%20profits.


Τρεις βασικοί πυλώνες: Περιβαλλοντικός

Οι εταιρείες έχουν διαπιστώσει ότι οι θετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις μπορούν επίσης

να επιφέρουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η μείωση της ποσότητας

υλικού που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες των προϊόντων, μειώνει συνήθως τη συνολική

δαπάνη για αυτά τα υλικά. Η Walmart εισήλθε στο τομέα της συσκευασίας μέσω της πρωτοβουλίας

μηδενικών αποβλήτων, πιέζοντας για λιγότερες συσκευασίες, στην εφοδιαστική αλυσίδα και για την

προέλευσή τους από ανακυκλωμένα ή επαναχρησιμοποιημένα υλικά.

Άλλες επιχειρήσεις, με αναντίρρητο και προφανή περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως η εξόρυξη ή η

παραγωγή τροφίμων, προσεγγίζουν τον περιβαλλοντικό πυλώνα μέσω συγκριτικής αξιολόγησης και

περιορισμού. Μία από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον περιβαλλοντικό πυλώνα είναι ότι ο

αντίκτυπος μιας επιχείρησης συχνά δεν κοστολογείται πλήρως, υπό την έννοια ότι υπάρχουν

εξωτερικότητες που δεν καταγράφονται. Το συνολικό κόστος των λυμάτων, του διοξειδίου του

άνθρακα, της αποκατάστασης της γης και των αποβλήτων γενικά δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί,

επειδή οι εταιρείες δεν είναι πάντα αυτές που ευθύνονται για τα απόβλητα που παράγουν. Εδώ

αναλαμβάνει ρόλο η συγκριτική αξιολόγηση, μέσω της οποίας γίνεται προσπάθεια ποσοτικοποίησης

αυτών των εξωτερικοτήτων, έτσι ώστε η πρόοδος στη μείωση τους να μπορεί να παρακολουθείται
και να καταγράφεται με ουσιαστικό τρόπο.

Πηγή: Investopedia

https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp#:~:text=Sustainability%20is%20most%20often%20defined,as%20people%2C%20planet%20and%20profits.


Τρεις βασικοί πυλώνες: Κοινωνικός

Μια βιώσιμη επιχείρηση θα πρέπει να έχει την υποστήριξη και την αποδοχή των εργαζομένων της,

των ενδιαφερόμενων μερών και της κοινότητας, στην οποία δραστηριοποιείται. Οι προσεγγίσεις για

την εξασφάλιση και τη διατήρηση αυτής της υποστήριξης είναι ποικίλες, αλλά εν τέλει αφορούν στην

δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων, στην καλή γειτονία και στο να είναι η επιχείρηση καλό μέλος

της κοινότητας, τόσο σε τοπικό όσο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους/-ες, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε στρατηγικές διατήρησης

και δέσμευσης, εντάσσοντας περισσότερο κατάλληλες παροχές, όπως καλύτερα προνόμια για την

μητρότητα και την πατρότητα, ευέλικτο προγραμματισμό και ευκαιρίες μάθησης και ανέλιξης. Όσον

αφορά την κοινωνική δέσμευση, οι εταιρείες έχουν βρει πολλούς τρόπους για να ανταποδώσουν

στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των εράνων, της χορηγίας, των υποτροφιών και των

επενδύσεων σε τοπικά έργα. Σε παγκόσμια κοινωνική κλίμακα, μια επιχείρηση πρέπει να

γνωρίζει πώς γεμίζει η εφοδιαστική της αλυσίδα. Ενσωματώνεται παιδική εργασία στο τελικό

προϊόν; Πληρώνεται δίκαια το ανθρώπινο δυναμικό; Είναι το εργασιακό περιβάλλον ασφαλές;

Πολλά από τα μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης έχουν αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό, καθώς

το κοινό εξανίσταται με τραγωδίες σαν την κατάρρευση του εργοστασίου στο Μπαγκλαντές, οι

οποίες δεν είχαν προηγουμένως κριθεί ως ριψοκίνδυνες όσον αφορά τον εφοδιασμό από

χαμηλότερου κόστους προμηθευτές.

Πηγή: Investopedia

https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp#:~:text=Sustainability%20is%20most%20often%20defined,as%20people%2C%20planet%20and%20profits.


Γιατί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 

είναι σημαντική σήμερα



Μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας: Η ατζέντα 2030 για 

βιώσιμη ανάπτυξη

Αυτή η ατζέντα είναι ένα σχέδιο δράσης για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία. Επιδιώκει επίσης να
ενισχύσει την παγκόσμια ειρήνη σε μεγαλύτερη ελευθερία. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) γεννήθηκαν
στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2012. Σκοπός ήταν να
δημιουργηθεί μια σειρά καθολικών στόχων που να ανταποκρίνονται στις επείγουσες περιβαλλοντικές, πολιτικές
και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.) [Sustainable Development Goals – SDGs] αντικαθιστούν τους
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) [Millennium Development Goals – MDGs], που το 2000
ξεκίνησαν μία παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας
(ΑΣΧ) καθόρισαν μετρήσιμους, παγκοσμίως συμφωνημένους στόχους για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας
και της πείνας, την πρόληψη θανατηφόρων ασθενειών και την επέκταση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα
τα παιδιά, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) (2014), στη
Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων, το χρηματοδοτικό κενό για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
(Σ.Β.Α.) στις αναπτυσσόμενες χώρες εκτιμάται ότι είναι 2,5 - 3 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, οπότε η
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η λύση για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης από τον επιχειρηματικό τομέα.



Επιχειρηματικά οφέλη από ένα βιώσιμο επιχειρηματικό 

μοντέλο

Είναι το σωστό να κάνουμε, αλλά επίσης, ενθαρρύνει:

Καινοτομία Εξοικονόμηση 

κόστους

Διαφοροποίηση του 

εµπορικού σήµατος

Μακροπρόθεσμη 

σκέψη

Εργασιακή δέσμευση Αγοραστική 

δέσμευση

Πηγή : https://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/six-reasons-

companies-should-embrace-csr

https://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/six-reasons-companies-should-embrace-csr


ΕΚΕ κατά «green washing» (πράσινο πλύσιμο)

Τώρα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει μια αυξανόμενη σημασία για τις εταιρείες να 
ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους για την κοινωνική ευθύνη για να συμβάλουν στην 
επίτευξη βιώσιμων στόχων. Ένας όρος (και δραστηριότητα) που συχνά συνδέεται με την 
ΕΚΕ είναι το greenwashing - το οποίο είναι εντελώς αντίθετο από την αυθεντική ΕΚΕ, 
όταν δεν γίνεται λανθασμένη χρήση.

Το Greenwashing είναι η διαδικασία δημιουργίας ψευδούς εντύπωσης ή παροχής 
παραπλανητικών πληροφοριών ότι τα προϊόντα μιας εταιρείας είναι πιο φιλικά προς το 
περιβάλλον. Το Greenwashing θεωρείται ως ένας ατεκμηρίωτος ισχυρισμός, που 
χρησιμοποιείται για να εξαπατηθούν οι καταναλωτές και να πιστέψουν ότι τα προϊόντα 
μιας εταιρείας είναι περιβαλλοντικά φιλικότερα. – Investopedia

Για παράδειγμα, οι εταιρείες που εμπλέκονται στην πρακτική του Greenwashing μπορεί 
να ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα τους προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά ή έχουν 
οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας. Αν και ορισμένοι από τους περιβαλλοντικούς 
ισχυρισμούς μπορεί να είναι εν μέρει αληθινοί, οι εταιρείες που ασχολούνται με το 
Greenwashing  συνήθως υπερβάλλουν στους ισχυρισμούς τους ή τα οφέλη σε μια 
προσπάθεια να παραπλανήσουν τους καταναλωτές.

https://www.investopedia.com/terms/g/greenwashing.asp#:~:text=Greenwashing%20is%20the%20process%20of,products%20are%20more%20environmentally%20sound.&text=For%20example%2C%20companies%20involved%20in,or%20have%20energy%2Dsaving%20benefits.


Η σχετικότητα της ΕΚΕ στον μη 

κερδοσκοπικό τομέα



Παιχνίδι ερωτήσεων

Μη 

κερδοσκοπικοι 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Δεν συνδέονται με 

πολιτικές ΕΚΕ

Μοιράζονται τους 

ίδιους στόχους με την 

ΕΚΕ

Δεν ενδιαφέρονται να 

συνεργαστούν με 

εταιρείες μέσω 

προγραμμάτων ΕΚΕ

Χρησιμοποιούν την 

ΕΚΕ για να 

περιγράψουν τις 

καλές πρακτικές τους

Η σωστή απάντηση είναι: Μοιράζονται τους ίδιους στόχους με την ΕΚΕ



ΕΚΕ και μη κερδοσκοπικός τομέας

Το βαρόμετρο συνεργασιών μεταξύ εταιρειών

και ΜΚΟ για το 2013 έδειξε:

Το 84% των εταιρειών και το 96% των ΜΚΟ

αναμένουν ότι οι συνεργασίες εταιρειών-ΜΚΟ θα

γίνουν πιο σημαντικές για τους οργανισμούς

τους τα επόμενα τρία χρόνια



ΕΚΕ και μη κερδοσκοπικός τομέας

ΕΚΕ

Παρόμοιοι στόχοι
Η εξυπηρέτηση του 

δημοσίου 
συμφέροντος μέσω 

της διανομής 
αγαθών και 
υπηρεσιών.

Μη 
κερδοσκοπικός 

τομέας



ΕΚΕ και μη κερδοσκοπικός τομέας
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Ίσες ευκαιρίες 
απασχόλησης για άτομα 

με διαφορετικό υπόβαθρο

Ανακύκλωση και 
υιοθέτηση πρακτικών 

φιλικών προς το
περιβάλλον

Ισότητα των φύλων στο 
χώρο εργασίας

Ωστόσο, πολλοί μη 

κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί τείνουν να 

αποφεύγουν τη φράση 

«εταιρική κοινωνική 

ευθύνη» επειδή 

σχετίζεται με την 

εταιρική ορολογία και 

υποδηλώνει ένα στίγμα 

που ανάγεται στον 

τρόπο λειτουργίας μίας 

επιχείρησης.



ΕΚΕ και μη κερδοσκοπικός τομέας

ΑΚΟΜΑ και με την ταχεία ανάπτυξη και τον έντονο ανταγωνισμό για πόρους σε 

είδος και οικονομικούς πόρους,

ο μη κερδοσκοπικός τομέας δεν έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο ΕΚΕ που θα 

μπορούσε να δημιουργήσει έναν ισχυρότερο τομέα.

Η απουσία πλαισίου ΕΚΕ καταλείπει 

μεγαλύτερο περιθώριο για περιστατικά 

δολιότητας, όπως όταν ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός εκτίθεται για 

την εκτέλεση εσωτερικών και εξωτερικών 

συμπεριφορών που είναι παράνομες, 

παράλογες ή υποκριτικές στην αποστολή 

τους.

Η ανάπτυξη ενός κινήματος και ενός 

πλαισίου ΕΚΕ μπορεί να έχει θετική 

αλυσιδωτή επίδραση σε ολόκληρο τον 

τομέα.



Ένα παράδειγμα

ΥΠΟΘΕΣΗ: Αϊτή

Στα τέλη του 2011, ο Ερυθρός Σταυρός 

ξεκίνησε ένα έργο πολλών 

εκατομμυρίων δολαρίων για να 

μεταφορτώσει την απελπιστικά φτωχή 

περιοχή που επλήγη από τον σεισμό 

που χτύπησε την Αΐτή τον προηγούμενο 

χρόνο. Ο κύριος στόχος του έργου ήταν 

η κατασκευή εκατοντάδων μόνιμων 

κατοικιών.

Αν και, ο Ερυθρός Σταυρός λέει ότι 

έχει προσφέρει σπίτια σε 

περισσότερους από 130.000 

ανθρώπους, ο πραγματικός αριθμός 

των μόνιμων κατοικιών που έχει χτίσει 

η ομάδα σε ολόκληρη την Αϊτή: έξι.



Μη κερδοσκοπικός τομέας και αναφορά βιωσιμότητας

Δεν μπορούν να 
απαιτούν από τις 

εταιρείες αυτό που 
δεν είναι 

διατεθειμένες να 
κάνουν οι ίδιες 

(διαφάνεια, 
υπευθυνότητα κ.λπ.)

Έχουν επίσης ένα 
αποτύπωμα, που 

πρέπει να μειώσουν 
όσο το δυνατόν 
περισσότερο.

Μπορούν να 
επωφελούνται από 

αυξημένη εξοικονόμηση 
κόστους ως αποτέλεσμα 

αναφοράς μετρήσεων 
κοινωνικών 

επιπτώσεων και 
προσπαθειών 

αειφορίας.

Μπορούν να 
προσελκύσουν 

περισσότερους δωρητές 
υψηλού κύρους στον 

οργανισμό τους και να 
επιτρέψουν στους 
επενδυτές να τους 
αντιμετωπίζουν ως 

αξιόπιστους.

Γιατί οι ΜΚΟ και 

οι μη 

κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί 

πρέπει να 

αναφέρουν 

βιωσιμότητα και 

αντίκτυπο;



Πράγματα που πρέπει να λάβετε 

υπόψη κατά την εφαρμογή της ΕΚΕ



Βήματα για την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Κάντε την έρευνά σας - Για να καταλάβετε ποιες πρωτοβουλίες 
πρέπει να εφαρμόσετε, ξεκινήστε ερευνώντας παλαιότερες 
εταιρείες και δείτε τι έχουν κάνει με επιτυχία

Γνωρίστε τους στόχους σας - είστε στη διαδικασία οικοδόμησης μιας 
ισχυρής εταιρικής κουλτούρας, εάν δεν έχετε ήδη. Όπως και να έχει, οι στόχοι 
της εταιρικής σας κοινωνικής ευθύνης θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την 
κουλτούρα της εταιρείας σας και να είναι κατά κάποιο τρόπο σχετικοί με τη 
δράση της εταιρείας σας.

Καθορίστε έναν προϋπολογισμό- Ξεκινήστε καθορίζοντας έναν προϋπολογισμό για 
πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στη συνέχεια, ερευνήστε και εκτιμήστε το 
κόστος διαφορετικών ιδεών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είναι καλό να ωφελήσετε την 
κοινότητα και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά είναι σημαντικό να το κάνετε με τρόπο που 
να είναι οικονομικά υπεύθυνος για την εταιρεία σας (διαφορετικά, ενδέχεται η εταιρεία 
να μην είναι σε λειτουργία αρκετό χρονικό διάστημα, για να εφαρμόσετε μελλοντικές 
πρωτοβουλίες εταιρικής ευθύνης).

Δημιουργήστε Πρωτοβουλίες - Ο καλύτερος τρόπος για να 
εξαπλωθεί η ΕΚΕ είναι να διασφαλίσετε ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται 
πραγματικά για αυτή. Το προσωπικό σας μπορεί να έχει εκπληκτικά 
καλές ιδέες για τις εταιρικές πολιτικές που μπορείτε να θέσετε σε 
εφαρμογή.

Λάβετε «buy-in» (αποδοχή και προθυμία για ενεργή υποστήριξη και συμμετοχή)
από την ομάδα - Μόλις αποφασίσετε ποιες πρωτοβουλίες ΕΚΕ θα εκτελέσετε, πρέπει
να κάνετε την ομάδα σας να συμμετάσχει. Δείξτε τους πώς αυτές οι πρωτοβουλίες θα
βοηθήσουν την επιχείρηση να αναπτυχθεί και να κερδοφορήσει. Επίσης, εξηγήστε
ακριβώς πώς αυτές οι πρωτοβουλίες θα ωφελήσουν την κοινότητα και τα
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και πώς θα ωφελήσει τους ίδιους. Και γιατί να μην
επιτρέψετε στην ομάδα σας να βγει μπροστά και να αποκτήσει από πρώτο χέρι
εμπειρία στα σχέδια που εφαρμόζετε;

Πηγή: NEXA, 

Διαθέσιμη στη 

διεύθυνση :  

https://www.nexa.c

om/article/5-steps-

to-implement-

corporate-social-

responsibility-in-a-

small-business

https://www.nexa.com/article/5-steps-to-implement-corporate-social-responsibility-in-a-small-business


Πώς να εφαρμόσετε την ΕΚΕ στους Αθλητικούς Οργανισμούς;

1. Καθορίστε την αποστολή σας και γιατί θέλετε να την επιτύχετε.

2. Καθορίστε τα ενδιαφερόμενα μέρη σας και ποιες πιθανές αξίες τους 

προσφέρετε.

3. Καθορίστε τι σημαίνει ΕΚΕ για τα ενδιαφερόμενα μέρη και πώς σχετίζεται με 

την αποστολή και το όραμα του οργανισμού σας.

4. Αξιολογήστε τι κάνει ήδη ο οργανισμός σας σε αυτόν τον τομέα και ποια είναι 

τα άτομα/μάρκες/πρωτοβουλίες που υποστηρίζετε.

5. Αναγνωρίστε ποια θέματα ΕΚΕ είναι πιο σημαντικά για τα ενδιαφερόμενα μέρη 

σας.

6. Σκεφτείτε να ελαχιστοποιήσετε τις περιβαλλοντικές σας επιπτώσεις.

7. Καθορίστε τις προτεραιότητες και εστιάστε πρώτα σε αυτές.

8. Ενσωματώστε τις προτεραιότητές σας στη συνολική επιχειρηματική 

στρατηγική και προσέγγιση.

9. Αξιολογήστε τους πιθανούς κινδύνους εφαρμόζοντας μια συγκεκριμένη δράση.

10. Συνδεθείτε με το δίκτυό σας και επικοινωνήστε τις προτεραιότητές σας για την 

ΕΚΕ.



ΕΚΕ εν δράσει- Καλές πρακτικές μη 

κερδοσκοπικών και μικρών οργανισμών 

που υλοποιούν πρωτοβουλίες ΕΚΕ



Borussia Dortmund 

Η Μπορούσια 
Ντόρτμουντ υποστηρίζει 

και ενισχύει τις 
δημοκρατικές, 

αντιρατσιστικές ομάδες 
και πρωτοβουλίες μέσα 
στη βάση των οπαδών 

της. Ένα παράδειγμα μιας 
τέτοιας πρωτοβουλίας 

είναι το 
«ballspiel.vereint!» - ένα 

παιχνίδι με λέξεις που 
συνδυάζουν το πλήρες 
όνομα του συλλόγου, 

Ballspielverein Borussia 
και τη γερμανική λέξη 

«συνδέεται».

Η πρωτοβουλία ιδρύθηκε το 2014 και είναι ανεξάρτητη από 
τον σύλλογο.

Στοχεύει στην «ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
καθημερινές διακρίσεις σε σχέση με την Μπορούσια 
Ντόρτμουντ».

Βασισμένο στο έργο του τοπικού Fanprojekt, ή «fan project» - ένα 
νεανικό κοινωνικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στη Γερμανία σε σχέση 
με το ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 1980, όταν στα γερμανικά γήπεδα 
ακούγονταν συχνά συνθήματα για «αποστολή των οπαδών των 
αντίπαλων ομάδων στο Άουσβιτς»

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Fanprojekt διοργανώνουν 
εκπαιδευτικά ταξίδια σε πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης για νέους 
οπαδούς. Τα ταξίδια κοστίζουν μόλις 50 ευρώ (56 δολάρια) 
συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων, της διαμονής και άλλων εξόδων, 
με τον σύλλογο να καλύπτει τα υπόλοιπα.



World Athletics (Παγκόσμιος Στίβος)

Το 2018, η World Athletics - τότε γνωστή ως Διεθνής Ένωση Ομοσπονδιών Κλασικού

Αθλητισμού (IAAF- International Association of Athletics Federations) - συνεργάστηκε

με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UN Environment) και τη

Συμμαχία για το κλίμα και μια καθαρή ατμόσφαιρα (Climate & Clean Air Coalition -

CCAC) για να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

στην ανθρώπινη υγεία, συνάπτοντας μια πενταετή συνεργασία για την

παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε περίπου 1.000 αθλητικούς στίβους σε όλο

τον κόσμο. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε διαγωνιστικούς χώρους

χρησιμοποιούνται τώρα για την ανάπτυξη βάσης δεδομένων ποιότητας αέρα σε

πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους δρομείς να επιλέξουν τις καλύτερες ώρες για να

τρέξουν στις πόλεις τους, να βοηθήσουν τους διοργανωτές εκδηλώσεων να

σχεδιάσουν ασφαλέστερα χρονοδιαγράμματα, και να μελετήσουν τη συσχέτιση μεταξύ

ποιότητας αέρα και αθλητικής απόδοσης. Μια οθόνη που εγκαταστάθηκε για τις

περσινές Παγκόσμιες Σκυταλοδρομίες στη Yokohama οδήγησε σε ακόμη μια

επιστημονική δημοσίευση, αξιολογηθείσα από ομοτίμους.



The Ocean Race (Ο Αγώνας των Ωκεανών)

Εκτός από τη λήψη μέτρων για τη μείωση των επιπτώσεων των δικών
του διοργανώσεων, το «The Ocean Race» εργάζεται για να συμβάλει
στην επιστημονική κατανόηση της υγείας των ωκεανών και των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα αγωνιστικά σκάφη του
λειτουργούν και ως ερευνητικά σκάφη, συλλέγοντας δεδομένα σχετικά
με τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, τις συγκεντρώσεις
μικροπλαστικών και την οξίνιση των ωκεανών καθώς ταξιδεύουν σε
μερικά από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη. Αυτά τα
δεδομένα διατίθενται στη συνέχεια σε βάση ανοιχτού κώδικα,
εισφέροντας πολύτιμες γνώσεις και μοναδικές εικόνες στη διεθνή
επιστημονική κοινότητα.



Παράθεση

«Απλώστε το χέρι σας και βοηθήστε τους 

άλλους. Εάν έχετε τη δύναμη να κάνετε 

κάποιον ευτυχισμένο, κάντε το. Γίνετε το 

μέσο, η αλλαγή, η διαφορά ή η έμπνευση. 

Δώστε το φωτεινό παράδειγμά σας. Ο 

κόσμος χρειάζεται περισσότερα από αυτά ».

Germany Kent



Πρακτική Δραστηριότητα

Χωριστείτε σε μικρές ομάδες (3-5 ατόμων) και 

συζητήστε 15 λεπτά για τα ακόλουθα:
✓ Τι κάνει ο οργανισμός σας όσον αφορά την ΕΚΕ;

✓ Ποιες πρακτικές ΕΚΕ χρησιμοποιείτε στην καθημερινή 

εργασία ως μέρος της Διοίκησης;

✓ Πώς μπορείτε να βελτιώσετε το έργο του οργανισμού 

σας μέσω της διαδικασίας λήψης αποφάσεων;

✓ Ο οργανισμός σας έχει στρατηγική ΕΚΕ;

✓ Πιστεύετε ότι η ΕΚΕ είναι σημαντική; Εξήγησε γιατί.

Καταγράψτε τα κύρια συμπεράσματα και 

παρουσιάστε τα σε ολόκληρη την ομάδα (10 λεπτά).
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Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.



H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στη 

διαχείριση αθλητισμού: Πώς ο 

αθλητισμός συνδέεται με την ΕΚΕ



Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, οι αθλητικοί 
οργανισμοί ενσωματώνουν όλο και 

περισσότερο την ΕΚΕ στις εργασίες και 
τις δραστηριότητές τους, ακολουθώντας 

δράσεις και πρωτοβουλίες για την 
υποστήριξη και την προώθηση 

κοινωνικών σκοπών

Αυτή η εξέλιξη και η προώθηση της ΕΚΕ 
από και μέσω αθλητικών οργανώσεων 
αντανακλά τόσο τον ιστορικό ρόλο, την 
επιρροή και τη σημασία του αθλητισμού 

στην κοινωνία όσο και τη συνεχή 
επαγγελματικοποίηση-

εμπορευματοποίησή του που σχετίζεται 
με την υιοθέτηση από τις αθλητικές 

οργανώσεις πρακτικών και 
προσεγγίσεων ιδιωτικών εταιρειών

Στην πραγματικότητα, πολλοί 
υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητο για τις 
αθλητικές οργανώσεις να ενσωματώνουν 

και να ακολουθούν δράσεις και 
προγράμματα που προσφέρουν στην 

κοινωνία - Τέτοιες ενέργειες 
εξασφαλίζουν υγιείς σχέσεις με τις 

κοινότητές τους και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και συμβάλλουν στην τόνωση της 

δημόσιας εικόνας τους.

Είναι επίσης σημαντικό, από ηθική 
άποψη, ότι οι αθλητικές οργανώσεις, 

όπως όλα τα ιδρύματα και οι εταιρείες, 
δείχνουν ενδιαφέρον για κοινωνικά 

ζητήματα και συμβάλλουν ουσιαστικά 
στην κοινότητά τους και την κοινωνία 

γενικότερα



Η σημασία της ΕΚΕ για τους αθλητικούς οργανισμούς 

μικρής κλίμακας 

Η συμμετοχή στις κοινωνικές και δημόσιες υποθέσεις αποτελούσε ανέκαθεν μία 
αναπόσπαστη πτυχή της λειτουργίας των αθλητικών οργανισμών-ιδιαίτερα 
μικρότερων, τοπικών, μη κερδοσκοπικών και των τοπικών οργανώσεων λαϊκής βάσης.

Οι αθλητικοί σύλλογοι θεωρήθηκαν ιστορικά ως οντότητες που αντιπροσωπεύουν και 
αντανακλούν τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες της κοινότητάς τους, της περιοχής, της πόλης 
τους ή σε ορισμένες περιπτώσεις κοινωνικών ομάδων και οι κοινωνικές δραστηριότητες 
ΕΚΕ αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο για να το καταφέρουν.

Στην πραγματικότητα, πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητο για τους αθλητικούς 
οργανισμούς να ενσωματώσουν και να ακολουθήσουν δράσεις και προγράμματα που  
εισφέρουν στην κοινωνία - Τέτοιες ενέργειες διασφαλίζουν υγιείς σχέσεις με τις κοινότητές 
τους και τους ενδιαφερόμενους και βοηθούν στην ανύψωση της δημόσιας εικόνας τους.

Οι ενέργειες που πραγματοποιεί ένας οργανισμός και το έργο που επιτελεί προς όφελος των 
κοινωνικών στόχων έχουν επίσης άμεση, θετική επίδραση στη φήμη του - ειδικά σε εκείνους που 
δεν τον ακολουθούν και/ή δεν τον υποστηρίζουν – όπως επίσης και η σχέση και η ενασχόληση 
του με την κοινότητα και τους/τις θαυμαστές/-στριες της



Η σημασία της ΕΚΕ για τους αθλητικούς οργανισμούς 

μικρής κλίμακας 

Η ΕΚΕ χρησιμεύει επίσης ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ που επιτρέπει στους αθλητικούς 
οργανισμούς να προάγουν τη δημόσια εικόνα τους, να δημιουργήσουν ένα αίσθημα υπερηφάνειας στις 
τάξεις τους καθώς και να ενισχύσουν τον δεσμό τους με τους/τις υποστηρικτές/κτριες τους.

Οι αξίες καθορίζουν την κουλτούρα και την ατομικότητα ενός αθλητικού συλλόγου. Οι κοινές αξίες 
βοηθούν τα μέλη του προσωπικού, τους υποστηρικτές και τους συνεργάτες να κατανοήσουν τη 
λειτουργία του οργανισμού και να διασφαλίσουν ότι τηρούν ορισμένα πρότυπα συμπεριφοράς 
κατά τη διάρκεια των καθημερινών λειτουργιών τους.

Η εκτέλεση, η υποστήριξη ή η συμμετοχή σε δράσεις για την προώθηση κοινωνικών σκοπών 
μπορεί επίσης να βοηθήσει τους οργανισμούς να αναβαθμίσουν τη θέση τους μεταξύ των 
πολιτών, που δεν ενδιαφέρονται για το άθλημα.

Για τους τοπικούς συλλόγους, η χρήση της ΕΚΕ μπορεί να βοηθήσει στην προσέγγιση της τοπικής 
κοινότητας ταυτόχρονα, καθώς το έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καινοτόμο εργαλείο για την 
επίτευξη δημιουργίας κερδοφόρου αξίας.



Γιατί και πρέπει να συμμετέχουν οι αθλητικοί 

οργανισμοί σε δραστηριότητες της ΕΚΕ;



Οι αθλητικοί οργανισμοί και ο αθλητισμός μπορούν να έχουν ουσιαστική και 
σαφή συνεισφορά σε κοινωνικά ζητήματα:

✓ Ο αθλητικός κλάδος έχει χαρακτηριστεί ως ένας φακός μέσα από 
τον οποίο μπορεί κανείς να δει τις μεγαλύτερες κοινωνικές 
προοπτικές συμβολισμού, ταύτισης, κοινότητας και κοινωνικότητας. 
Μπορεί έτσι να διαμορφώσει αντιλήψεις και προσεγγίσεις για 
ζητήματα και αιτίες.

✓ Ο αθλητισμός είναι μια από τις πιο εκτεταμένες πτυχές της 
κοινωνικής ζωής, προσελκύοντας σημαντική προσοχή τόσο από τα 
μέσα ενημέρωσης όσο και από την κοινωνία. Έτσι, προσφέρει ένα 
εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο για την ευαισθητοποίηση και την 
προώθηση δράσεων και σκοπών

✓ Οι αθλητικές οργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
εμβέλεια και το κύρος τους στην κοινότητα (και ιδιαίτερα μεταξύ των 
υποστηρικτών τους) για να ρίξουν φως σε ένα ζήτημα, να 
ευαισθητοποιήσουν για μια αιτία και να κινητοποιήσουν δράση

✓ Η «δύναμη των αστέρων» των αθλητών/-τριών τους μπορεί να 
εξασφαλίσει αντίκτυπο σε μια δράση - οι αθλητές/-τριες έχουν 
ιδιαίτερη επιρροή στους/στις νέους/-ες και τα παιδιά, συχνά 
θεωρούνται πρότυπα και η συμμετοχή τους μπορεί να έχει άμεσο 
αντίκτυπο

✓ Οι συνδέσεις που έχουν οι αθλητικές ομάδες με τις τοπικές 
κοινωνίες και το επίπεδο επιρροής που εμφανίζουν οι πολλοί 
καταναλωτές-οπαδοί τους μπορούν να εξασφαλίσουν αυξημένη 
επίδραση σε ένα ζήτημα.

Η συνεισφορά των αθλητικών οργανισμών σε κοινωνικά ζητήματα



Η λογική με την οποία συμμετέχουν αθλητικές οργανώσεις και 
αναλαμβάνουν δράσεις ΕΚΕ είναι παρόμοια με αυτή των 
ιδιωτικών εταιρειών:

✓ Δεοντολογικοί  - Ηθικοί λόγοι: Θεωρείται ως μια 
πρακτική που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να 
«ανταποδώσει» και να συμβάλει στην κοινωνία – κοινότητα

✓ Δημιουργία δικτύου – Θεσμική συνάφεια: Μπορεί να 
προωθήσει τη σχέση μεταξύ ενός οργανισμού και των 
ενδιαφερομένων μερών

✓ Οργανωτική λειτουργία: μπορεί να βοηθήσει στην 
ενίσχυση της υπερηφάνειας, τη σύνδεση και την αφοσίωση 
μεταξύ των μελών και του προσωπικού τους (στην 
περίπτωσή τους, των αθλητών). Είναι επίσης κάτι που οι 
εργαζόμενοι/-νες συχνά θέλουν να βλέπουν τον οργανισμό 
τους να κάνει

✓ Θέση στην αγορά: Χρησιμεύει ως ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο μάρκετινγκ που επιτρέπει στους οργανισμούς να 
ενισχύσουν τη δημόσια εικόνα τους, να διαφοροποιηθούν 
από τους «ανταγωνιστές»

✓ Διαχείριση κινδύνων: Αναπτύσσει θετικές αντιλήψεις για 
έναν οργανισμό και του δίνει κοινωνικό κεφάλαιο που 
μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο ενόψει πιθανής 
δημόσιας κριτικής

Λόγοι για τη συμμετοχή τους σε δράσεις ΕΚΕ



• Η ΕΚΕ μπορεί να βοηθήσει τους αθλητικούς οργανισμούς μικρής 
κλίμακας να προσελκύσουν θετική κάλυψη, να προωθήσουν τη 
δημόσια εικόνα τους, όπως επίσης και να ενισχύσουν το δεσμό 
τους με τους/τις υποστηρικτές/-κτριές τους.

• Επιπλέον, η ΕΚΕ χρησιμεύει ως μηχανισμός για τους οργανισμούς 
να προσεγγίζουν και να προσελκύουν το κοινό με νέους 
καινοτόμους τρόπους - Έχει καταστεί προφανές ότι με την 
εφαρμογή της ΕΚΕ στις δραστηριότητες τους, οι αθλητικοί 
οργανισμοί μπορούν να αναπτύξουν ισχυρές και υγιείς σχέσεις με 
τις κοινότητές τους

• Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι άνθρωποι, ειδικά η 
νεολαία, δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για κοινωνικά ζητήματα. 
Έτσι, είναι σημαντικό για τους αθλητικούς οργανισμούς να δείξουν 
ότι μοιράζονται και προωθούν τις ίδιες αξίες με αυτούς για να 
αυξήσουν την εγγύτητά τους μαζί τους

• Τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης χρησιμοποιούν όλο 
και περισσότερο τη χορηγία ως μέσο για την επίτευξη στόχων για 
δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, ο αθλητισμός μπορεί πραγματικά 
να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Είτε ως συμμετέχοντες είτε ως 
θεατές, οι άνθρωποι ασχολούνται με τον αθλητισμό με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην υγεία τους και/ή 
στον τρόπο ζωής τους.

Η ΕΚΕ ως μέσο ανάπτυξης

Η ΕΚΕ ως 

αποτελεσματικό 

εργαλείο 

μάρκετινγκ



• Κυβερνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες δείχνουν ένα αυξημένο 
ενδιαφέρον για πρωτοβουλίες και δράσεις της ΕΚΕ. Μαζί με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έχουν επίσης 
συνειδητοποιήσει την ικανότητα του αθλητισμού να προσεγγίζει, να 
συνδέει και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της κοινωνίας 
επηρεάζοντας τις αντιλήψεις και τις προσεγγίσεις.

• Έτσι, παρουσιάζει έναν τομέα στον οποίο ένας οργανισμός μικρής 
κλίμακας μπορεί να συνδέσει και να φέρει κοντά τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και τις ιδιωτικές εταιρείες προτείνοντας κοινές δραστηριότητες ή 
ζητώντας την υποστήριξή τους

• Οι δραστηριότητες της ΕΚΕ συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
συνεργασίας του αθλητικού συλλόγου με κοινωνικούς και πολιτικούς 
παράγοντες σε τοπικό επίπεδο

• Επιπλέον, με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες ΕΚΕ, οι αθλητικοί 
οργανισμοί μπορούν να οικοδομήσουν καλή θέληση μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών και των ιδιωτικών εταιρειών

• Από αυτή την άποψη, οι αθλητικές οργανώσεις μικρής κλίμακας 
μπορούν να αξιοποιήσουν δραστηριότητες ΕΚΕ για να δομήσουν 
σχέσεις και συνεργασίες με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ιδιωτικές 
εταιρείες, καθώς και να προσελκύσουν υποστήριξη στις εργασίες και 
τα μελλοντικά τους σχέδια

Η ΕΚΕ ως μέσο ανάπτυξης

Δημιουργία 

δικτύων μέσω 

ΕΚΕ



Η επένδυση και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΕΚΕ 
μπορούν να βοηθήσουν τους Αθλητικούς Οργανισμούς να 
ενεργοποιήσουν νέες πηγές χρηματοδότησης:

• Οι αθλητικές οργανώσεις μπορούν να συνεργαστούν με δημόσια 
ιδρύματα και φορείς (π.χ. τοπικές διοικήσεις, αστυνομία, ιατρικούς  
οργανισμούς) και να λάβουν χρηματοδότηση για την υποστήριξη 
και την προώθηση κοινωνικών σκοπών και πρωτοβουλιών

• Μπορούν να προσελκύσουν οικονομική υποστήριξη από 
επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να επεκτείνουν 
περαιτέρω την κοινωνική και κοινοτική συνεισφορά τους, καθώς 
και τη σύνδεσή τους με την τοπική κοινότητα

• Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικά στη φήμη και την εικόνα ενός αθλητικού οργανισμού 
στην κοινότητα και τους οπαδούς του. Τέτοιες ενέργειες βοηθούν 
επίσης στην προώθηση της επωνυμίας τους και της κοινωνικής 
δραστηριότητάς τους που με τη σειρά τους μπορούν να τους 
βοηθήσουν να προσελκύσουν νέους θαυμαστές ή συνεργασίες και 
χορηγίες από εταιρείες που επιδιώκουν να συνδεθούν με 
οργανισμούς με θετική εικόνα

Η ΕΚΕ ως μέσο ανάπτυξης

Δημιουργία 

νέων 

ευκαιριών 

εισοδήματος



Ευκαιρίες χρηματοδότησης αθλητικών οργανισμών



Erasmus+ Αθλητισμός

✓ Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει στους αθλητικούς οργανισμούς την ευκαιρία να 

υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων ή εκδηλώσεων για την 

αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων στον αθλητισμό και μέσω αυτού.

✓ Οι αθλητικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του Erasmus για:

▪ Εταιρικές συνεργασίες: Χρηματοδότηση έργων διάρκειας 12 έως 36 μηνών που περιλαμβάνουν συνεργασία 

τουλάχιστον τριών οργανισμών από τρεις «Χώρες του Προγράμματος»

▪ Συμπράξεις μικρής κλίμακας: Χρηματοδότηση έργων 6-24 μηνών που περιλαμβάνουν συνεργασία 

τουλάχιστον δύο οργανισμών από δύο «Χώρες του Προγράμματος»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον Οδηγό Προγράμματος: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en


Το Ίδρυμα της UEFA για τα παιδιά

✓ Το Ίδρυμα της UEFA για τα παιδιά παρέχει οικονομική υποστήριξη και δεξιότητες σε 
οργανισμούς που εργάζονται σε έργα και δράσεις για την υποστήριξη και την προώθηση των 
δικαιωμάτων των παιδιών

✓ Οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης ακολουθώντας τις 
διαδικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της πρόσκλησης για έργα που παρουσιάζει κάθε 
χρόνο το ίδρυμα.

✓ Το Ίδρυμα σημειώνει ότι «αυτή η πρόσκληση για έργα απευθύνεται σε κάθε οργανισμό που 
συμμερίζεται τις αξίες του ιδρύματος UEFA και προτείνει πρακτικά μέτρα για να βοηθήσει τα 
παιδιά, στους τομείς της πρόσβασης στον αθλητισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, την 
απασχόληση, την προσωπική ανάπτυξη και την υποστήριξη ευάλωτων παιδιών.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα UEFA για 
παιδιά: https://uefafoundation.org/worldwide/

https://uefafoundation.org/worldwide/


Σχεδιασμός και εφαρμογή 

δράσεων ΕΚΕ στον Αθλητισμό



Τύποι δράσεων ΕΚΕ που επιδιώκουν οι Αθλητικοί 

Οργανισμοί

εθελοντισμός αθλητών

Εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες

Κοινοτικές 
δράσεις 

ανάπτυξης

Κοινοτικές 
πρωτοβουλίες

Φιλανθρωπικές/αγαθοεργείς
δωρεές

Εκτίμηση 
θαυμαστών

Πρωτοβουλίες 
που σχετίζονται 

με την υγεία

Περιβαλλοντικά 
προγράμματα 

κοινοτικής 
βάσης.



Τρόποι με τους οποίους ένας αθλητικός οργανισμός μπορεί 

να ακολουθήσει την ΕΚΕ

Συνεργαστείτε με κυβερνητικές 
αρχές και ιδρύματα για να 

αντιμετωπίσετε συλλογικά ένα 
κοινωνικό πρόβλημα ή θέμα

Συνεργαστείτε ή/και 
προσφέρετε υποστήριξη σε 

οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών για την προώθηση 

ενός σκοπού ή μίας 
εκστρατείας που επιδιώκουν

Οργανώστε πρωτοβουλίες, 
καμπάνιες και δράσεις για 

κοινωνική συνεισφορά ή/και 
αυξήστε την ευαισθητοποίηση

σε ένα θέμα

Δημιουργήστε ένα ίδρυμα με 
αποστολή την υποστήριξη 
κοινωνικών σκοπών π.χ. 
Barcelona Foundation, 

Juventus Foundation, Los 
Angeles Lakers Youth 

Foundation

Ξεκινήστε ή υποστηρίξτε 
προγράμματα συμμετοχής 

στην κοινότητα π.χ. 
προώθηση της σχολικής 

εκπαίδευσης



Προτάσεις για δραστηριότητες ΕΚΕ που οι αθλητικοί 

οργανισμοί μπορούν να επιδιώκουν

✓ Ενημερωτικές επισκέψεις στα σχολεία: Ένας αθλητικός οργανισμός μπορεί να 
φροντίσει ώστε οι αθλητές/-τριές του να επισκέπτονται σχολεία στις περιοχές του για 
να συναντηθούν με μαθητές/-τριες, να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με ένα 
σημαντικό ζήτημα και να τους εμπνεύσουν π.χ. προώθηση των αθλητικών αξιών, 
ενάντια στις διακρίσεις, η σημασία της εκπαίδευσης

✓ Καμπάνιες Ευαισθητοποίησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Ένας 
αθλητικός οργανισμός μεγάλης κλίμακας μπορεί να χρησιμοποιήσει την εμβέλεια του 
και ακολούθως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να ρίξει φως σε ένα 
σημαντικό ζήτημα και να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση των ακολούθων-οπαδών 
του καθώς και της κοινωνίας στο σύνολό της

✓ Συνεργασία με Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών [Civil Society 
Organisations (CSOs)] & Φιλανθρωπικές οργανώσεις: Ένας αθλητικός 
οργανισμός μπορεί να ενώσει τις δυνάμεις του με οργανισμούς και ιδρύματα που 
εργάζονται σε τομείς ενδιαφέροντος (π.χ. προώθησης της εκπαίδευσης, 
αντιμετώπισης του ρατσισμού). Μια τέτοια συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει τη 
διοργάνωση κοινών δράσεων και εκδηλώσεων, την παροχή υποστήριξης για την 
προώθηση βασικών μηνυμάτων και την ευαισθητοποίηση, τη συμμετοχή (μέσω 
εκπροσώπων του οργανισμού) σε δράσεις και εκδηλώσεις που οργανώνει ο 
οργανισμός



Αθλητικοί σύλλογοι που 

συμβάλουν στην υλοποίηση της 

ΕΚΕ



✓ Το Forest Green Rovers, ένας ποδοσφαιρικός Σύ
λλογος της Λίγκας 2, στην Αγγλία, έχει αναγνωρισ
τεί από τη FIFA ως ο «πιο πράσινος ποδοσφαιρικ
ός σύλλογος στον κόσμο»

✓ Ο σύλλογος έχει αφοσιωθεί στην ευαισθητοποίησ
η σχετικά με την κλιματική αλλαγή και στην υπερά
σπιση της προστασίας του περιβάλλοντος στο πο
δόσφαιρο και μέσω αυτού.

✓ Ο Σύλλογος λειτουργεί πλήρως με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, όλες οι τροφές της ημέρας του  
αγώνα είναι vegan (αυστηρά χορτοφαγικές), το γή
πεδο είναι φυσικό και συντηρείται από ηλεκτρικά 
χλοοκοπτικά και ανακυκλωμένο νερό.

✓ Το Forest Green Rovers φέρνει κοντά επίσης την 
τοπική και παγκόσμια κοινότητα μέσω διαφόρων 
προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να έχου
ν μόνιμο αντίκτυπο.

✓ Η ομάδα προσελκύει οπαδούς από όλο τον         
κόσμο δια της ενασχόλησης με τον Τύπο και τα μέ
σα   κοινωνικής δικτύωσης. Από τον Μάιο του 20
17, η ομάδα έχει προσεγγίσει σχεδόν 3 δισεκατομ
μύρια ανθρώπους μέσω του τοπικού, του εθνικού 
και του διεθνούς Τύπου.

Forest Green Rovers

Περισσότερες πληροφορίες:
• https://unfccc.int/climate-

action/momentum-for-
change/climate-neutral-
now/creating-the-greenest-
football-club-in-the-world-forest-
green-rovers

• https://www.weforum.org/agenda/
2021/03/forest-green-rovers-
coffee-kit-soccer-recycled-
sustainability/

https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/climate-neutral-now/creating-the-greenest-football-club-in-the-world-forest-green-rovers
https://www.weforum.org/agenda/2021/03/forest-green-rovers-coffee-kit-soccer-recycled-sustainability/


Δείξτε στον Ρατσισμό την Κόκκινη Κάρτα

✓ Ιδρυθέν το 1996, το Show Racism the Red Card 
(SRtRC) είναι η μεγαλύτερη εκπαιδευτική φιλανθρωπική 
οργάνωση κατά του ρατσισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

✓ Η φιλανθρωπική οργάνωση χρησιμοποιεί το υψηλό 
κύρος του ποδοσφαίρου και των ποδοσφαιριστών για να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση του ρατσισμού στην 
κοινωνία.

✓ Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του οργανισμού 
περιλαμβάνει την παροχή εκπαιδευτικών εργαστηρίων 
σε νέους/-ες και ενήλικες. Οι εν λόγω εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες προσφέρονται σε σχολεία, χώρους εργασίας 
και σε εκδηλώσεις που γίνονται σε γήπεδα ποδοσφαίρου 
και περισσότερα από 50.000 άτομα συμμετέχουν στις 
εκπαιδεύσεις του SRtRC κάθε χρόνο

✓ Επιπλέον, το SRtRC παράγει ένα ευρύ φάσμα 
εκπαιδευτικών πηγών για να δαμάσει την παρανόηση, 
τα στερεότυπα και τις αρνητικές συμπεριφορές στην 
κοινωνία, καθώς και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς 
να ασχοληθούν και να εκπαιδεύσουν άτομα όλων των 
ηλικιών πάνω σε αυτά τα θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.theredcard.org/

https://www.theredcard.org/


Οι φινλανδικές ομάδες Liiga και η αναζήτηση ενός 

καθαρότερου παιχνιδιού

✓ Αρκετές ομάδες της Liiga (το πρώτο πρωτάθλημα χόκεϊ 
επί πάγου της Φινλανδίας) έχουν αναλάβει πρόσφατα 
δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
εφαρμόζοντας διαφορετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση 
του δικού τους «αποτυπώματος άνθρακα».

✓ 9 ομάδες από το πρωτάθλημα έχουν αναπτύξει κάποιου 
είδους πρωτοβουλίες για να κάνουν τα παιχνίδια τους πιο 
«πράσινα».

✓ Αυτές οι πρωτοβουλίες ποικίλλουν από συνεργασίες με τις 
τοπικές αρχές μεταφορών για να δώσουν στους οπαδούς 
των γηπεδούχων μαζί με το εισιτήριο για τον αγώνα 
δωρεάν μετακίνηση από και προς το παιχνίδι (μειώνοντας 
τον αριθμό των αυτοκινήτων στην περιοχή) σε ομάδες 
που πωλούν φανέλες από ανακυκλώσιμο υλικό.

✓ Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ως αποτέλεσμα την καλή 
φήμη των συλλόγων, αλλά επίσης βοηθούν στην 
ευαισθητοποίηση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που 
επηρεάζει τον κόσμο.

✓ Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες προέρχεται 
από την ομάδα του Lahti, τους Pelicans που 
συνεργάστηκαν με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας  
Lappeenranta-Lahti με στόχο να είναι ο πρώτος αθλητικός 
οργανισμός στον κόσμο χωρίς χρήση άνθρακα.

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://ymparistoohjelma.liiga.fi/en/

https://inhabitat.com/finnish-hockey-

team-goes-carbon-neutral/

https://ymparistoohjelma.liiga.fi/en/
https://inhabitat.com/finnish-hockey-team-goes-carbon-neutral/
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Σας ευχαριστούμε !



Πώς να εφαρμόσετε πολιτικές 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη- Σχεδιασμός και Εφαρμογή



Να 

αναγνωρίζουμε

πρακτικούς τρόπους υλοποίησης ενός προγράμματος ΕΚΕ

Να 

θυμόμαστε

τα κύρια υφιστάμενα πλαίσια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

της ΕΚΕ

Να μετράμε την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος ΕΚΕ

Να 

διακρίνουμε

τους τύπους συνεργασίας στα προγράμματα ΕΚΕ

Να 

σκιαγραφούμε

τους τρόπους με τους οποίους μια μικρή επιχείρηση μπορεί να 

εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ΕΚΕ εντός προϋπολογισμού

Στόχοι μάθησης



1. Πλαίσιο για το σχεδιασμό, 

την εφαρμογή και την 

αξιολόγηση της ΕΚΕ



Πλαίσια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΕΚΕ 

(Cramer, 2005)

«Η εταιρική κοινωνική ευθύνη πραγματεύεται την ηθική ή την 

κοινωνικά υπεύθυνη μεταχείριση των ενδιαφερόμενων μερών της 

εταιρείας. Συμμετέχοντες/-ουσες υπάρχουν τόσο εντός όσο και 

εκτός της εταιρείας. Κατά συνέπεια, η κοινωνικά υπεύθυνη 

συμπεριφορά θα αυξήσει την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη των 

ενδιαφερομένων εντός και εκτός του οργανισμού. "

Το μοντέλο δεν καθορίζει αυστηρά το ρόλο και τη δέσµευση των 

ενδιαφεροµένων µερών στην οργανωτική ανάπτυξη της ΕΚΕ αλλά 

υποστηρίζει ότι αυτός ο διάλογος πρέπει να είναι πάντα ανοιχτός 

μαζί τους.



Πλαίσια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΕΚΕ 

(Cramer, 2005)

• Αυτή η λίστα περιλαμβάνει εκείνα τα άτομα που 
επηρεάζουν την υλοποίηση του στόχου του 
οργανισμού ή/και επηρεάζονται από αυτόν.

• Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. φαν 
κλαμπ, τοπικές κοινότητες)

• Επιλογή των πιο σημαντικών ενδιαφερομένων 
μερών (εκείνων που έχουν πραγματική αξία για 
την εταιρεία)

1. Καταρτίστε μια 
λίστα με τις 

προσδοκίες και τις 
απαιτήσεις των 

ενδιαφερομένων

• Το όραμα περιλαμβάνει τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ένας οργανισμός στον οικονομικό, 
κοινωνικό, οικολογικό τομέα.

• Η αποστολή αποτελεί τις ακριβείς φιλοδοξίες τις 
οποίες ο οργανισμός στοχεύει να επιτύχει στο 
πλαίσιο του οράματός του.

• Η δημιουργία του οράματος πραγματοποιείται σε 
επίπεδο διαχείρισης. Συνήθως οι οργανισμοί 
κτίζουν πάνω σε ένα ήδη υφιστάμενο όραμα.

2. Διαμορφώστε ένα 
όραμα και μια 

αποστολή και, εάν 
είναι επιθυμητό, έναν 
κώδικα δεοντολογίας



Πλαίσια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΕΚΕ 

(Cramer, 2005)

• Πολιτική και διαχείριση: πώς θα 
κατανεμηθούν τα καθήκοντα και οι ευθύνες, 
ποια συστήματα διαχείρισης θα 
χρησιμοποιηθούν και με ποιον τρόπο θα 
κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα

• Οικονομικές πτυχές: άμεσες νομισματικές 
ροές μεταξύ του οργανισμού και των 
ενδιαφερομένων μερών, έμμεσες οικονομικές 
επιπτώσεις (καινοτομία, συμβολή στο 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, εθνική 
ανταγωνιστικότητα, εξάρτηση της τοπικής 
κοινότητας από τις δραστηριότητες της 
εταιρείας)

• Περιβαλλοντικές πτυχές: περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από τις δραστηριότητες το 
οργανισμού, χρήση σπάνιων αγαθών

• Κοινωνικές πτυχές: εσωτερική κοινωνική 
πολιτική (απασχόληση, υγεία και ασφάλεια, 
διαφορετικότητα και ευκαιρία), εξωτερική 
κοινωνική πολιτική (ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, κοινωνία, ευθύνη παραγωγής)

3. Αναπτύξτε 
βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές και 

καταρτίστε ένα σχέδιο 
δράσης



Πλαίσια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΕΚΕ 

(Cramer, 2005)

• Κρίσιμοι δείκτες απόδοσης
• Προετοιμασία αναφορών (εσωτερική και 

εξωτερική)

4. Δημιουργείστε ένα 
σύστημα παρακολούθησης 

και αναφοράς

• Είναι σημαντικό για την εταιρική ΕΚΕ να 
υφίστανται συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας.

5. Ενισχύστε τη διαδικασία 
ενσωματώνοντας σε αυτήν 

συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας

• Αναπτύξτε μια αξιόπιστη στρατηγική επικοινωνίας και 
μάρκετινγκ

• Πρώτον, αυξήστε την ευαισθητοποίηση και κερδίστε 
υποστήριξη στο εσωτερικό του οργανισμού (μέσω 
προγραμμάτων κατάρτισης, κοινωνικών έργων, 
σύνδεσης της εργασίας των απασχολούμενων με την 
ΕΚΕ). Στη συνέχεια, επικοινωνήστε το προς τα έξω.

6. Γνωστοποιείστε την 
προσέγγιση και τα 
αποτελέσματα που 

επιτεύχθηκαν εντός του 
οργανισμού και προς τα 

έξω



Πλαίσια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΕΚΕ 

(Khoo & Tan, 2002)

Ως βιώσιμη βιομηχανία και 

ανάπτυξη ορίζεται ως «η 

ενσωμάτωση των 

διαδικασιών, η λήψη 

αποφάσεων και οι 

περιβαλλοντικές ανησυχίες 

ενός ενεργού βιομηχανικού 

συστήματος που επιδιώκει 

να επιτύχει οικονομική 

ανάπτυξη, χωρίς να 

καταστρέφει πολύτιμους 

πόρους ή το περιβάλλον».

Αυτό το πλαίσιο 

επικεντρώνεται στην 

ευημερία των 

εργαζομένων και στις 

ανάγκες και στις 

προσδοκίες των 

υποστηρικτών/-τριών και 

του κοινού αντί των 

προβληματισμών και των 

ρόλων των 

ενδιαφερόμενων μερών.



Πλαίσια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΕΚΕ 

(Khoo & Τan, 2002)
Προετοιμασία
Ηγεσία: Καθιερώστε όραμα, αποστολή και στόχους, ενεργοποιήστε 
τους ανθρώπους, επικοινωνήστε με σαφήνεια τους στόχους, τη 
σταθερότητα του σκοπού, την κοινοτική συνεισφορά
Σχεδιασμός στρατηγικής: Έχετε ευελιξία, προετοιμαστείτε για αλλαγές, 
δημιουργήστε κατάλληλη κουλτούρα

Μετασχηματισμός
Άνθρωποι: εκπαίδευση, συνεχής αυτοβελτίωση, δημιουργία κοινού 
οράματος, ευαισθητοποίηση, δημιουργία φορέων εκμάθησης
Πληροφορίες: Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών, παρακολούθηση 
της απόδοσης της εταιρείας

Εφαρμογή

Ανασκόπηση αποτελεσμάτων
Δείκτες επιτυχίας
Δείκτες βιωσιμότητας
Προσφορά πραγματικής αξίας πελάτη



Πλαίσια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΕΚΕ 

(Maignan et al., 2005)

Η δέσμευση των επιχειρήσεων για την ΕΚΕ αντιμετωπίζεται ως εξής 

«τουλάχιστον, υιοθετήστε αξίες και κανόνες μαζί με οργανωτικές 

διαδικασίες για να ελαχιστοποιήσετε τις αρνητικές τους επιδράσεις 

και να μεγιστοποιήσετε τις θετικές επιδράσεις τους σε σημαντικά 

ζητήματα των ενδιαφερόμενων μερών ».

Τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών μπορούν να βοηθήσουν στην 

επαναξιολόγηση των τριών πρώτων βημάτων της διαδικασίας 

διαχείρισης της ΕΚΕ. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούνται κατά τον 

επόμενο έλεγχο, καθιστώντας απαραίτητο για τα βήματα πέντε έως 

οκτώ να εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.



Πλαίσια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΕΚΕ 

(Maignan et al., 2003)
1. Ανακαλύψτε οργανωτικές 

αξίες και κανόνες που 
ενδεχομένως μπορούν να 
έχουν συνέπειες για την 

ΕΚΕ 
(μέσω επίσημων εγγράφων, 
συνεντεύξεων με ηγετικά και 

ανώτερα μέλη)

2. Προσδιορίστε τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες 

τους)
(επιλογή των πιο ισχυρών και 

θεμιτών ενδιαφερομένων 
μερών)

3. Προσδιορίστε τα καίρια 
ζητήματα των 

προσδιορισθέντων βασικών 
ενδιαφερομένων μερών 

(σε δευτερεύοντα έγγραφα που 
δημοσιεύονται από τις οργανώσεις 

των ενδιαφερομένων, δημόσιες 
συζητήσεις, συνεντεύξεις με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη)

4. Επιλέξτε έναν σκοπό της 
ΕΚΕ που ταιριάζει στον 

οργανισμό ενδιαφέροντος/ 
προετοιμασία επίσημων 

εγγράφων
(τι παρακινεί τη δέσμευση για το 
πρόγραμμα ΕΚΕ, επιλεγμένους 

ενδιαφερόμενους φορείς και θέματα)

5. Ελέγξτε τις τρέχουσες 
πρακτικές

(τακτική και πλήρη επαλήθευση 
των σχολίων των 
ενδιαφερομένων)

6. Εφαρμογή πρωτοβουλιών 
ΕΚΕ

(προτεραιότητα στους 
απαιτητικούς τομείς, ορισμός 
ενός ατόμου ή μιας επιτροπής 

για την επίβλεψη όλων των 
εγχειρημάτων ΕΚΕ)

7. Προώθηση της ΕΚΕ (μέσω 
της ευαισθητοποίησης και της 

συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων μερών)

(μέσω αναφορών, ιστοτόπων ή 
παραδοσιακής διαφήμισης)

8. Καταστήστε συμμέτοχους  τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τονίζοντας 
ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
ο οργανισμός μοιράζονται τις 

ίδιες ανησυχίες 
(π.χ. βραβεία, έπαθλα, εκδηλώσεις)



Πλαίσια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΕΚΕ (Maon 

et al., 2009)

Ευαισθητοποιείστε
Αυξήστε την ευαισθητοποίηση 

μέσα στον οργανισμό

Σχεδιάστε

1. Εκτιμήστε τον εταιρικό σκοπό με βάση 
το κοινωνικό πλαίσιο

2. Καθιέρωση ενός οράματος και ενός 
λειτουργικού ορισμού για την ΕΚΕ

3. Αξιολογήστε την τρέχουσα κατάσταση 
ΕΚΕ

4. Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο 
στρατηγικό σχέδιο για την ΕΚΕ

5. Γνωστοποιείστε τις δεσμεύσεις ΕΚΕ

Πράξτε
1. Εφαρμόστε 

ολοκληρωμένο στρατηγικό 
σχεδιασμό για την ΕΚΕ

2. Γνωστοποιείστε τις 
δεσμεύσεις ΕΚΕ

Ελέγξτε/Βελτιώστε

1. Αξιολογήστε τις 
ολοκληρωμένες στρατηγικές 

και την επικοινωνία ΕΚΕ
2. Γνωστοποιείστε τις 

δεσμεύσεις ΕΚΕ

Καθιερώστε

1. Θεσμοθετήστε την ΕΚΕ

2. Γνωστοποιείστε τις 
δεσμεύσεις ΕΚΕ



Αντανακλάσεις

1. Διατηρεί ο οργανισμός σας κανάλι επικοινωνίας με του/τις 

υποστηρικτές/-τριες του και την τοπική του κοινότητα;

2. Έχετε σκεφτεί ποιο όραμα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ο 

οργανισμός σας;

3. Έχει ο οργανισμός σας τη γνώση για τον υπολογισμό των 

έμμεσων οικονομικών επιπτώσεών του;

4. Πώς θα μπορούσαν οι δραστηριότητες ΕΚΕ να ενσωματωθούν 

στα συστήματα ποιότητας και διαχείρισης του οργανισμού σας;

5. Υπάρχει αρκετή υποστήριξη εντός του οργανισμού σας 

αναφορικά με τις πολιτικές ΕΚΕ;



2. Πρακτικές συμβουλές για την 

ΕΚΕ για μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς



Πώς να αναπτύξετε βιώσιμα προγράμματα ΕΚΕ

Δημιουργείστε τη στρατηγική σας γύρω από τις 
βασικές ικανότητες του οργανισμού.

Αναγνωρίστε θέματα που έχουν σημασία για το κοινό 
της εταιρείας.

Αναπτύξτε πρωτοβουλίες ΕΚΕ που θα κάνουν τους/τις 
εργαζόμενους/-ες της εταιρείας περήφανους/-ες.

Διευρύνετε τον ορισμό του οργανισμού για την ΕΚΕ.

Να είστε προετοιμασμένοι/-ες για ταχεία ανταπόκριση 
σε τρέχοντα γεγονότα και κοινωνικά κινήματα (π.χ. 
πανδημία Covid-19).



Μερικές συστάσεις

Εάν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός δεσμεύεται από την αποστολή του, ένα 

σημαντικό συστατικό ενός πλαισίου ΕΚΕ για τον τομέα πρέπει να είναι δυνατότητα 

να επενδύει σε επιχειρήσεις που τουλάχιστον είναι κοινωνικά υπεύθυνες και ιδανικά 

που ευθυγραμμίζονται με τον σκοπό του.

Οι επενδύσεις από χορηγίες πρέπει να 

είναι διαφανείς, υπό ηθική σκοπιά και, στο 

μέτρο του δυνατού, να συνδέονται με τον 

σκοπό τους.



Μερικές συστάσεις

Οι χρηματοδότες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις και να ζητούν τεκμηρίωση 

μέσω του αιτήματός του για προτάσεις, που επιτρέπουν στους οργανισμούς να 

υποδείξουν με ποιο τρόπο αυτοί θα ανταποκριθούν στις βασικές αρχές της ΕΚΕ 

στο πλαίσιο του έργου τους.

Οι χρηματοδότες/ οι χορηγοί θα πρέπει να 

χρηματοδοτούν εσωτερικές και εξωτερικές 

πρακτικές ΕΚΕ για τους επωφελούμενους 

τους μέσω της παροχής επιχορηγήσεων.



Μερικές συστάσεις

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποδηλώνει πολλά για έναν οργανισμό. Η 

εφαρμογή της οπτικής της ΕΚΕ στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου σημαίνει 

ότι θα υπάρχει εκπροσώπηση από δικαιούχους και ειδικούς.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να 

υπάρχει εκπροσώπηση από έναν 

απόφοιτο του προγράμματός του και/ή 

έναν ειδικό εμπειρογνώμονα.



3. Συμβουλές για την 

ανάπτυξη και την υλοποίηση 

ενός προγράμματος ΕΚΕ με 

ελάχιστους πόρους (5 

διαφάνειες)



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Μέγιστοι 
πόροι

Ελάχιστοι 
πόροι



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Προσήλωση σε ένα στόχο

Όταν έχετε χαμηλό προϋπολογισμό, είναι καλύτερο

αν επικεντρωθείτε με όλες τις δυνάμεις σας σε έναν

μοναδικό στόχο, προκειμένου να επιτύχετε

σημαντικότερο αποτέλεσμα.

Συνιστάται, επίσης, να ζητήσετε από τους/τις

εργαζόμενους/-ες τη γνώμη τους σχετικά με το για

ποιο σκοπό θα αποδώσετε τα χρήματά σας και να

τους συμπεριλάβετε στη διαδικασία λήψης

αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πλήρως

υποστηρικτικοί/-ες με το πρόγραμμά σας για την

ΕΚΕ.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

2. Γίνετε δημιουργικοί
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαδικτυακές

πλατφόρμες για τη χρηματοδότηση-δωρεά

πολλών σε νέα και καινοτόμα έργα, μικρές

επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που

χρειάζονται χρήματα για να υλοποιήσουν τις

ιδέες τους. Μπορείτε να επιλέξετε

υποψηφίους που ταιριάζουν με το προφίλ

σας ή να διεξάγετε ψηφοφορία και να

αφήσετε τους/τις εργαζόμενους/-ες σας να

αποφασίσουν.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

3. Προσφέρετε εθελοντισμό
Εάν δεν μπορείτε να προσφέρετε χρήματα

και δωρεές, θα μπορούσατε να προσφέρετε

χρόνο. Θα μπορούσατε να δώσετε

στους/στις εργαζομένους/-ες σας μερικές

επιπλέον ημέρες άδειας, τις οποίες θα

πρέπει να αξιοποιήσουν για να προσφέρουν

εθελοντικά σε οργανισμούς. Μια άλλη καλή

ιδέα είναι να φτιάξετε μια ομαδική ημέρα

εθελοντισμού, κατά την οποία όλοι οι

εργαζόμενοι/-ες θα έχουν άδεια και θα

δαπανούν το χρόνο τους για έναν σκοπό που

εσείς ή αυτοί θα έχετε αποφασίσει.



TIPS

4. Ζήστε οικολογικά (go green)
Κάντε την επιχείρησή σας περιβαλλοντικά 

συνειδητοποιημένη. Παρακάτω θα βρείτε μερικά μικρά 

βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε:

• Αλλαγή σε λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης 

• Μείωση κατανάλωσης χαρτιού (όσο το δυνατόν 

περισσότερο)

• Απαγόρευση χρήσης πλαστικών μπουκαλιών και 

εξοπλισμός του προσωπικού σας με 

επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια

• Εγκατάσταση πλυντηρίου πιάτων για αποφυγή 

επαναχρησιμοποιήσιμων μαχαιροπίρουνων και 

ενθάρρυνση της ομάδας σας να φέρνει φαγητό από το 

σπίτι

• Χρησιμοποιήστε οικολογικά και μη τοξικά καθαριστικά 

προϊόντα στο γραφείο σας

• Ζητήστε από την ομάδα σας να απενεργοποιεί όλες τις 

ηλεκτρικές συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιεί



4. Ευκαιρίες συνεργασίας 

για οργανισμούς μικρής 

κλίμακας



ΕΚΕ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (Del Baldo, 2013)

1. Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPPs): συμπράξεις μεταξύ 

κυβερνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων (BUS)

2. Συνεργασίες μεταξύ μη κερδοσκοπικών οργανισμών και 

κυβέρνησης

3. Συνεργασίες μεταξύ μη κερδοσκοπικών οργανισμών και 

επιχειρήσεων: Είναι ένα ολοένα και πιο σημαντικό στοιχείο της 

υλοποίησης της ΕΚΕ

4. Τριμερής συνεργασία: όλοι οι τομείς συνεργάζονται σε ένα κοινωνικό 

ζήτημα



Συνεργασίες μεταξύ οργανισμών μικρής κλίμακας και 

μεγάλων εταιρειών

Μικρής 
κλίμακας

Κοινές 
αξίες

Μεγάλης 
Κλίμακα

Οι κοινές αξίες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως 

κρίσιμη πηγή για τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις 

προκειμένου να 

ξεπεράσουν την 

ασύμμετρη σχέση ισχύος 

στις συνεργασίες τους με 

μεγάλες επιχειρήσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Οι μικρές κοινωνικές 

επιχειρήσεις πρέπει να 

τονίζουν τη σημασία των 

αξιών τους και των 

στόχων τους



5. Αξιολόγηση και 

προσαρμογές των σχεδίων 

για μελλοντικές βελτιώσεις



Βασικά κριτήρια για την εκτίμηση ενός προγράμματος 

ΕΚΕ

Διαφάνεια 
σχετικά με την 
πρόοδο προς 

τους 
κοινοποιηθέντες

στόχους

Κοινοτική 
αξιολόγηση, 

όπως η 
αξιολόγηση της 
εργασίας ΕΚΕ 

ενός οργανισμού 
από μέλη της 

κοινότητας που 
εξυπηρετούνται

Στρατηγική 
εναρμόνισης 
μεταξύ των 

υπηρεσιών που 
παρέχει η 

εταιρεία και της 
εργασίας σχετικά 

με την ΕΚΕ

Επίδειξη 
κατανόησης 
σχετικά με τα 

προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν 
οι οργανισμοί



Πώς να κάνετε μια αξιολόγηση

Κατά την αξιολόγηση ενός προγράμματος ΕΚΕ θα πρέπει να θέσουμε και να 

απαντήσουμε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Τι λειτούργησε καλά; Σε ποιους τομείς η εταιρεία πέτυχε ή υπερέβη τους στόχους;

Γιατί λειτούργησε καλά; Υπήρχαν παράγοντες εντός ή εκτός της εταιρείας που τη βοήθησαν να 
επιτύχει τους στόχους της;

Τι δεν λειτούργησε καλά; Σε ποιους τομείς η εταιρεία δεν πέτυχε τους στόχους της;

Γιατί ήταν προβληματικές αυτές οι περιοχές; Υπήρχαν παράγοντες εντός ή εκτός της επιχείρησης 
που δυσκόλεψαν τη διαδικασία ή δημιούργησαν εμπόδια;

Τι έμαθε η εταιρεία από αυτήν την εμπειρία; Τι πρέπει να συνεχιστεί και τι πρέπει να γίνει 
διαφορετικά;

Με βάση αυτές τις γνώσεις και τις πληροφορίες σχετικά με τις νέες τάσεις, ποιες είναι οι 
προτεραιότητες ΕΚΕ για την εταιρεία το επόμενο έτος;

Υπάρχουν νέοι στόχοι ΕΚΕ;



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Δημιουργήστε ένα 
υπολογιστικό φύλλο για να 

παρακολουθείτε τις 
αξιολογήσεις από έτος σε έτος. 
Το υπολογιστικό φύλλο μπορεί 
να βοηθήσει στον εντοπισμό 

μοτίβων ή τάσεων.

Ρωτήστε τους εργαζόμενους τι 
πιστεύουν ότι λειτούργησε 
καλά και τι όχι. Μπορεί να 

έχουν διαφορετική άποψη για 
το πώς θα μπορούσαν να 
βελτιωθούν τα πράγματα.

Κατά τη διάρκεια της 
αξιολόγησης είναι μια καλή 

στιγμή για να γιορτάσετε την 
επιτυχία και να επιβραβεύσετε 

την ομάδα.



Άσκηση

Με βάση όσα έχετε διαβάσει σε αυτήν την ενότητα, δημιουργείστε ένα προσχέδιο
για ένα πρόγραμμα ΕΚΕ που θα μπορούσε να εφαρμόσει ο οργανισμός σας:
• Επιλέξτε ενδιαφερόμενα μέρη

– Ποια ενδιαφερόμενα μέρη είναι πιο χρήσιμα;

– Πώς θα επικοινωνούσατε μαζί τους;

• Διαμορφώστε την αποστολή σας
– Τι σκοπό θέλετε να υπηρετήσετε;

– Ποια αποστολή εξυπηρετεί καλύτερα το μέλλον του οργανισμού σας;

• Αναπτύξτε ένα σχέδιο δράσης (οικονομικές πτυχές/θέματα διαχείρισης και
πολιτικής)

• Δημιουργείστε ένα συστήματος παρακολούθησης και αναφοράς

• Αναπτύξτε μια στρατηγική μάρκετινγκ (προς τα μέσα και προς τα έξω)
– Πώς θα ενεργοποιήσετε το ενδιαφέρον των εργαζομένων σας

– Πώς επικοινωνείτε με τους υποστηρικτές

Τι θα έκανε το 
πρόγραμμά σας για 
την ΕΚΕ βιώσιμο;
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Σας ευχαριστούμε!



Η σημασία του «branding» στην 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)



«Βranding» για την πρωτοβουλία ΕΚΕ-Γιατί είναι σημαντικό;

Οι επιχειρήσεις, σήμερα, σε οποιοδήποτε πεδίο,
περιοχή ή αγορά λειτουργούν, έχουν συνειδητοποιήσει
ότι, ΠΡΑΓΜΑΤΙ, η ανάπτυξη της επιχείρησης είναι
σημαντική και η επίτευξη κέρδους είναι ο στόχος, αλλά
επίσης, η δημιουργία βιώσιμων και αξιόπιστων σχέσεων
με την τοπική κοινωνία πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα. Γιατί αυτό ;

Η συμβολή στην τοπική πρόοδο και ανάπτυξη πρέπει
να αποτελεί στόχο νούμερο ένα, αλλά, επίσης, στόχο
πρέπει να αποτελεί και η ενίσχυση της επωνυμίας
(brand). Από επιχειρηματική σκοπιά, η μεταχείριση των
εργαζομένων, η φροντίδα για το περιβάλλον και η
συνολική κοινωνική ευθύνη αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για το αν η επωνυμία σας θα έχει σημαντική
θέση στο μυαλό του κοινού. Η εφαρμογή της ΕΚΕ βοηθά
μια επιχείρηση να προσδιορίσει τον σκοπό της
επωνυμίας της και, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να
καθιερώσει μια εικόνα μέσω της οποίας ο οργανισμός
θα μπορεί να συνδεθεί με το κοινό.

Οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες και η 

ρύπανση είναι πολύ «φλέγοντα» ζητήματα 

στο επιχειρηματικό περιβάλλον του 21ου

αιώνα. Οι πολίτες και οι καταναλωτές 

απαιτούν και ακολουθούν έναν 

οργανισμό, ο οποίος όχι μόνο ικανοποιεί 

τις ανάγκες τους ως καταναλωτές αλλά 

δείχνει και αγάπη προς την κοινωνία. Για 

να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, 

σύμφωνα με μία μελέτη του «Reputation 

Institute» (Ινστιτούτου φήμης), ποσοστό 

42% του πώς αισθάνεται ένα άτομο για 

μια εταιρεία, βασίζεται στη γνώση του για 

αυτόν τον ορισμό της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης (ΕΚΕ). Βασικά, το ήμισυ της 

εταιρικής φήμης βασίζεται στις 

πρωτοβουλίες ΕΚΕ



Δεύτερον - Η δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης
κορυφαίων ταλέντων. Το να βεβαιωθείτε ότι έχετε γύρω
σας τους κατάλληλους ανθρώπους αποτελεί το κλειδί για
να κάνετε τον οργανισμό να λειτουργεί. Στον κόσμο, το να
κάνεις τη διαφορά είναι κάτι το οποίο ολοένα και
περισσότεροι νέοι άνθρωποι προσπαθούν και επιδιώκουν
και μελέτες έχουν δείξει, για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο
του Στάνφορντ, ότι άτομα με ανώτερες δεξιότητες θα
προτιμούσαν να εργάζονται για μια εταιρεία που νοιάζεται
για τον αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία. Όταν εφαρμόζετε
την ΕΚΕ, άτομα με περισσότερα προσόντα και πιο
παραγωγικά θα επιθυμούν να εργαστούν για τον
οργανισμό.

Συνολικά, ο στόχος της ΕΚΕ είναι να ξεχωρίσετε από άλλες
επωνυμίες και να προσελκύσετε τους κατάλληλους
ανθρώπους γύρω σας για να το επιτύχετε. Εν ολίγοις - "" Η
εταιρική κοινωνική ευθύνη σχετίζεται με επιχειρήσεις που
μετατρέπουν το ρόλο τους από την απλή πώληση
προϊόντων και παροχή υπηρεσιών με σκοπό την
αποκόμιση κέρδους και την αύξηση των εσόδων τους στην
ανάπτυξη μιας κοινωνίας μέσω των ικανοτήτων τους να
παράγουν κεφάλαια και να τα επενδύουν για την κοινωνική
ενδυνάμωση " (Kumar and Maheshwari, 2013).

«Βranding» για την πρωτοβουλία ΕΚΕ-Γιατί είναι σημαντικό;



Συμμετέχετε!

Το δεύτερο σημείο σχετικά με τη σημασία της ΕΚΕ

είναι αυτό στο οποίο θα εστιάσουμε περισσότερο.

Γιατί η ΕΚΕ είναι σημαντική για το εργατικό δυναμικό

μιας εταιρείας και πώς να προωθηθεί ένας

οργανισμός μέσω της ΕΚΕ;

Υπάρχει μια αυξημένη σημασία όταν πρόκειται για το

ανθρώπινο στοιχείο στο επιχειρηματικό περιβάλλον

του 21ου αιώνα. Ο ίδιος ο αθλητισμός έχει αποδειχθεί

ως μια από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες

επιχειρήσεις. Αυτά τα ανθρώπινα στοιχεία βρίσκονται

στο επίκεντρο των ποιοτικών επιδόσεων του

οργανισμού. Τα στοιχεία είναι η γνώση, η

ικανότητα, το ταλέντο του εργατικού δυναμικού

μιας επιχείρησης, οι αξίες και οι πεποιθήσεις. Το

πνευματικό κεφάλαιο, το οποίο ένας οργανισμός έχει

στα χέρια του, αποτελεί έναν μεγάλο παράγοντα

προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός. Τούτων

λεχθέντων, οι εργαζόμενοι/-ες, βασικά, έχουν τη

δύναμη να καθορίζουν την επιτυχία και την αποτυχία
του οργανισμού.



Συμμετέχετε!

Όπως όλα τα άλλα στον 21ο αιώνα, οι επιχειρήσεις

αλλάζουν συνεχώς με ραγδαίο ρυθμό. Η στάση των

εργαζομένων απέναντι στους οργανισμούς τους δεν

αποτελεί εξαίρεση. Οι άνθρωποι είναι πολύ πιο

συνειδητοποιημένοι και κατανοούν τις αξίες τους

όπως επίσης και τις αξίες των εταιρειών εντός των

οποίων εργάζονται. Και αν αυτές οι αξίες δεν

αλληλοσυμπληρώνονται, τότε, το προσωπικό δεν θα

είναι ικανοποιημένο και δεν θα αφοσιωθεί στη

βελτίωση της απόδοσής του.

Η σημασία της ΕΚΕ από αυτή την άποψη είναι

καθοριστική. Ως οργανισμός, η εφαρμογή της

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι απαραίτητη γιατί

δεν είναι μόνο προσδοκία να το κάνουμε τώρα, αλλά

είναι το σωστό. Η σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και

κοινωνιών αποτελεί ένα θέμα που συζητιέται πολύ

και οι επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, έχουν τη

δύναμη να επηρεάσουν. Έτσι, οι δράσεις του

οργανισμού έχουν ολοένα και ευρύτερες συνέπειες

για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτές οι

συνέπειες πρέπει να είναι από θετικό χαρακτήρα!



Συμμετέχετε!
Λαμβάνοντας υπόψη του γεγονότος ότι όλο και

περισσότεροι εκπρόσωποι της «γενιάς της

χιλιετίας» (Millennials) επιθυμούν να κάνουν τη

διαφορά σε έναν κόσμο όπου το περιβάλλον

αποτελεί βασική προτεραιότητα και ακόμη, το

ποσοστό της φτώχειας είναι υψηλό, εμείς ως

εργαζόμενοι/-ες θα θέλαμε να συνεργαζόμαστε

σε έναν οργανισμό, ο οποίος προσπαθεί να

κάνει κάτι για αυτό, ακόμη και σε μικρή

κλίμακα.

Όταν ένας οργανισμός αυτοπαρουσιάζεται ως

κοινωνικά υπεύθυνος, αυτό μεταφέρεται στο

προσωπικό, η παραγωγή αυξάνεται,

προσελκύεται ποιοτικό εργατικό δυναμικό και

το «branding» της πρωτοβουλίας για την ΕΚΕ

καθίσταται κοινός στόχος. Η γνώμη του

εργαζομένου/-ης έχει σημασία και η συμμετοχή

είναι σημαντική! Αυτός είναι ο λόγος για τον

οποίο, όλη η πρωτοβουλία ΕΚΕ

γνωστοποιείται στους εργαζόμενους και ο

καθένας πρέπει να εκφέρει τη γνώμη του

σχετικά με τις συνεργασίες, τα μη

κερδοσκοπικά, τα θέματα που αφορούν την

τοπική κοινωνία και γενικά τις ιδέες για την

υλοποίηση των διαφορετικών εκστρατειών

ΕΚΕ.



Συμμετέχετε !

Ο σκοπός είναι πιο σημαντικός από μια αμοιβή,

μερικές φορές, οπότε αν συμμετέχετε σε έναν

οργανισμό που προσφέρει αξία στην κοινωνία και

ηρεμία, αυτό θα σας αποφέρει πολύ μεγαλύτερη

ικανοποίηση. Θα είστε πιο παραγωγικοί και αυτό θα

έχει ως αποτέλεσμα μια καλύτερη αμοιβή. Επίσης,

πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία στην οποία

συμμετέχετε δεν αποτελεί «greenwashing», δηλαδή

ότι ο οργανισμός εστιάζει περισσότερο στην

εμφάνιση παρά στην πραγματική ουσία. Αυτός είναι

ο λόγος, για τον οποίο όταν σας δίνεται η δύναμη να

συμμετέχετε πραγματικά στις δράσεις για την ΕΚΕ,

μπορείτε να γνωρίζετε με σιγουριά τι πραγματικά

συμβαίνει.

Οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για την αυθεντικότητα!

Κανείς δεν θέλει να εργάζεται σε μια κακή εταιρεία,

οπότε πρέπει να γνωρίζετε ότι η ΕΚΕ είναι

σημαντική και δεν είναι απάτη. Μόνο το 38% των

εργαζομένων αισθάνεται μέρος του οργανισμού και

περιγράφει τον εαυτό του ως ενθουσιασμένο με τις

εργασιακές του δραστηριότητες. Η σωστή

πρωτοβουλία και συμμετοχή στην ΕΚΕ έχει τη

δύναμη να το αλλάξει αυτό.



Συμμετάσχετε!

Η συμμετοχή στον οργανισμό σας μέσω της ΕΚΕ θα

συμβάλει στην εργασιακή σας πληρότητα. Θα σας

προσφέρει, επίσης, την ευκαιρία να αναπτύξετε νέες

δεξιότητες και να δείξετε στον κόσμο ότι ο

οργανισμός σας νοιάζεται και ανταποδίδει στην

κοινωνία. Ο εθελοντισμός είναι ένας βασικός

παράγοντας στην ΕΚΕ και με αυτόν τον τρόπο, θα

συνδράμετε στην αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας

της επιχείρησης και θα δημιουργήσετε μια καλύτερη

εντύπωση.

Ίσως, συνδράμετε και στην πιο θετική

δημοσιογραφική κάλυψη της εταιρείας σας και στην

δημιουργία δικτύου. Φυσικά, αναβαθμίζει το

χαρτοφυλάκιο της επιχείρησής σας. Η ΕΚΕ θα

προσφέρει αυτές τις ευκαιρίες και εσείς, ως

εργαζόμενος/-η, θα έχετε την ευκαιρία να

επωφεληθείτε από αυτές και τους πόρους που θα

σας παρουσιαστούν. Η ΕΚΕ είναι η απάντηση στο

αν μπορούν να συνυπάρχουν επιχειρήσεις και ηθική.

Εάν γνωρίζετε και έχετε την ευκαιρία να εργαστείτε

σε έναν οργανισμό που προωθεί πρωτοβουλίες

ΕΚΕ, ως συμμετέχων/-ουσα εργαζόμενος/-η,

μπορείτε να δώσετε την κατάλληλη απάντηση σε

αυτήν την ερώτηση!



Τι μπορεί να κάνει ο εργοδότης σας για να κάνει την ΕΚΕ μια 

εκπληκτική εμπειρία!

Ακούγεται καλό στα λόγια να συμμετέχεις σε μια

εκστρατεία ΕΚΕ ως εργαζόμενος/-η, αλλά τι

μπορεί να γίνει ακριβώς και πώς μπορείς να

διαπιστώσεις εάν ο οργανισμός σου εκτιμά

πραγματικά τη γνώμη σου. Για παράδειγμα, ίσως

χρειαστεί να ντυθούμε με συγκεκριμένο τρόπο για

ένα συγκεκριμένο λόγο. Ο Wilson HCG, για

παράδειγμα, έχει την απαίτηση οι υπάλληλοι και

το διευθυντικό προσωπικό να φορούν κόκκινο τον

Φεβρουάριο για να υποστηρίξουν την εκστρατεία

της «Go Red for Women» της οργάνωσης της

«American Heart». Άλλη φορά, τους ζητήθηκε να

φορούν ροζ για την ευαισθητοποίηση για τον

καρκίνο του μαστού. Το ίδιο γίνεται από τη

γυναικεία ομάδα του PFC Lokomotiv Plovdiv.

Παρουσίασαν ροζ στολές για υποστήριξη. Όταν οι

παίκτες ρωτήθηκαν πώς νιώθουν για αυτή την

πρωτοβουλία, απάντησαν ότι ήταν προνόμιο και

τιμή για εκείνους να είμαι μέλη ενός κοινωνικά

συνειδητοποιημένου ποδοσφαιρικού συλλόγου.



Τι μπορεί να κάνει ο εργοδότης σας για να κάνει την ΕΚΕ μια 

εκπληκτική εμπειρία!

Το να έχεις την ευκαιρία να ηγηθείς ενός έργου ως
εργαζόμενος/-η είναι πολύ παρακινητικό και βοηθητικό.
Γνωρίζοντας ότι ο οργανισμός σας σας εμπιστεύεται ότι
έχετε το μεγαλύτερο λόγο στην ΕΚΕ, οι πρωτοβουλίες
μπορούν να προχωρήσουν. Επίσης, ενθαρρύνονται οι
δωρεές. Για παράδειγμα, υπάρχει μία εκστρατεία αρωγής και
σας ρωτούν εάν θέλετε να προβείτε σε δωρεά. Στη συνέχεια,
εάν ο εργοδότης κάνει δωρεά ο ίδιος ή η ίδια, το ίδιο ή το
διπλάσιο ποσό, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Με αυτόν τον
τρόπο, θα γνωρίζετε ότι τα διευθυντικά στελέχη είναι έτοιμα
να υλοποιήσουν τις εξαγγελίες τους και να λάβουν σοβαρά
υπόψη την ΕΚΕ. Αυτό θα αυξήσει περαιτέρω και θα
διατηρήσει τη συμμετοχή σας ως εργαζόμενος/-η.

Επίσης, η επικοινωνία και η ενημέρωση είναι πολύ
σημαντική. Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να
απευθυνθείτε στους ανωτέρους σας και να τους εκφράσετε
τις ανησυχίες για οτιδήποτε συμβαίνει σχετικά με αυτήν την
πρωτοβουλία. Η δυνατότητα προσέγγισης των στελεχών της
εταιρείας δείχνει ότι η γνώμη και οι προσπάθειες του
προσωπικού εκτιμώνται πραγματικά, όχι μόνο με λόγια.



Τι μπορεί να κάνει ο εργοδότης σας για να κάνει την ΕΚΕ μια 

εκπληκτική εμπειρία!

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εσείς ως εργαζόμενος/-η έχετε τη δύναμη να επηρεάσετε τον

οργανισμό. Η εταιρεία έχει επενδύσει σε εσάς για κάποιο λόγο. Σε αντίθετη περίπτωση, πιθανότατα

εργάζεστε για λάθος οργανισμό. Έτσι, για να δοκιμάσετε πραγματικά την αξία σας στην εταιρεία και αν

λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ΕΚΕ, προσπαθήστε να διενεργήσετε μια έρευνα που δίνει στους

εργαζόμενους/-ες την ελευθερία να επιλέξουν την πρωτοβουλία, για την οποία είναι πιο ένθερμοι. Φυσικά,

αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να συνάδει με τις δραστηριότητες του οργανισμού. Διαφημίζοντάς την, που λέει

ο λόγος. Αφού οι εργαζόμενοι/-ες δώσουν τις ειλικρινείς απόψεις τους, ο οργανισμός πρέπει να είναι

υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών. Αυτό θα δείξει την αξία της

αλληλεπίδρασης των εργαζομένων και εσείς θα εργαστείτε για μια καμπάνια για την οποία είστε πραγματικά
ενθουσιασμένοι.



Τι μπορεί να κάνει ο εργοδότης σας για να κάνει την ΕΚΕ μια 

εκπληκτική εμπειρία!

Εάν έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε μια

καμπάνια ΕΚΕ, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι

μόνο ένα συναρπαστικό έργο για εσάς,

αλλά ότι θα διαμορφώσει νέες δεξιότητες

για εσάς και θα βοηθήσει στην

επαγγελματική σας ανάπτυξη. Για

παράδειγμα, η διοργάνωση μίας

εκδήλωσης για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Αυτό θα σας προσφέρει εμπειρία διοίκησης

και διαχείρισης προϋπολογισμού. Θα το

μάθετε στην πράξη. Το να σε ρίχνουν στα

βαθιά είναι μερικές φορές ο καλύτερος

τρόπος για να εξελιχθείς.

Πιέστε για καμπάνιες που δεν είναι μόνο

συναρπαστικές αλλά που αποτελούν

πρόκληση για εσάς και βεβαιωθείτε ότι

συσχετίζονται με τις δραστηριότητες της

επιχείρησης. Δεν θα βλάψει, επίσης, να τις

διαφημίσετε λίγο. Χρησιμοποιήστε σωστά

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μην

εκθέτετε υπερβολικά την εταιρεία σας,

παρά μόνο όσο απαιτείται για να

δημιουργήσετε «θόρυβο» σχετικά με τη

ανάμιξή σας με την ΕΚΕ.



Τι μπορεί να κάνει ο εργοδότης σας για να κάνει την ΕΚΕ μια 

εκπληκτική εμπειρία!

Η αναγνώριση των προσπαθειών σας προσφέρει
ικανοποίηση. Ποιος/-α εργαζόμενος/-η δεν θέλει
να ανταμειφθεί για τη σωστή δουλειά που έχει
κάνει. Δεν χρειάζεται να πιέσετε για αυτό, αλλά
θα είναι ωραίο αν γνωρίζετε ότι η δουλειά σας θα
εκτιμηθεί με τον σωστό τρόπο. Έτσι, δώστε
προσοχή σε αυτό που κάνει ο οργανισμός σας
για να ανταποδώσει όχι μόνο στην κοινωνία αλλά
και στους υπαλλήλους της. Ακόμα κι αν πρόκειται
για κάτι μικρό, ανάλογα με το μέγεθος της
επιχείρησης, από ένα μεσημεριανό γεύμα με τους
διευθυντές έως μία συσκευασία δώρου ή μερικές
ημέρες άδειας δείχνουν εκτίμηση.

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι οι καμπάνιες
ΕΚΕ μπορεί να είναι μεγάλες και ακριβές αλλά και
μικρές και τοπικές. Κάθε επιχείρηση μπορεί να
συμμετάσχει και οι εργαζόμενοι/-ες θα ήθελαν να
αποτελέσουν μέρος σε κάτι που κάνει τη
διαφορά. Ειδικά, οι νέοι άνθρωποι. Το σημαντικό
είναι να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα σας
εμπνέει και ότι νιώθετε ότι είστε μέρος κάτι
μεγαλύτερου.



"Ο σκοπός της ζωής δεν είναι να είσαι ευτυχισμένος. Είναι να είσαι 

χρήσιμος, να είσαι έντιμος, να είσαι συμπονετικός, το να τα έχεις 

κάνει κάποια διαφορά ότι έχεις ζήσει και έχεις ζήσει καλά."



Σας ευχαριστούμε !


