
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.

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

- 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.


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 επαναχρησιμοποημένα 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

- Περιβαλλοντικός

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


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

- Κοινωνικός

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.


Οφέλη από την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη (ΕΚΕ) για τις εταιρείες



Οφέλη από την ΕΚΕ για τις εταιρείες

Οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ συμβάλλουν στον κοινωνικό αντίκτυπο και στη δημιουργία νέων ιδεών. Αυτές οι 
πρωτοβουλίες ενδυναμώνουν, εμπνέουν και παρακινούν, ιδιαίτερα τους νέους, να συνεισφέρουν στην 
κοινωνία.

Οι πρακτικές ΕΚΕ στον αθλητισμό αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως οι διακρίσεις, ο ρατσισμός και 
το έγκλημα.

Οι πρακτικές ΕΚΕ παρέχουν διάφορα εργαλεία για να προωθήσουν μια αλλαγή στην 
κοινωνία, ειδικά μέσω του αθλητισμού, φέρνοντας κοντά άτομα διαφορετικού υπόβαθρου.

Μέσα από τις πρωτοβουλίες της ΕΚΕ, τα έργα της ΕΚΕ δημιουργούν ευκαιρίες για ένταξη & 
εθελοντισμό, οικοδόμηση της κοινωνίας και προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Τα έργα ΕΚΕ βοηθούν στην υποστήριξη του περιβάλλοντος μέσω της προστασίας των ανοιχτών 
χώρων και της ενθάρρυνσης υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Τα έργα ΕΚΕ υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη μέσω επιχειρηματικών επενδύσεων, 
απασχόλησης, δικτύωσης, σημαντικών εκδηλώσεων και του τουρισμού.



Οφέλη από την ΕΚΕ για τις εταιρείες

Πηγή: https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools

https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools


Εννοιολογικό Πλαίσιο για το πώς η ΕΚΕ 

οδηγεί σε άυλα και απτά οφέλη

Εικόνα: Εννοιολογικό πλαίσιο για το πώς η ΕΚΕ οδηγεί σε άυλα και απτά οφέλη, 

Chong and Tan (2010)



Εννοιολογικό Πλαίσιο για το πώς η ΕΚΕ 

οδηγεί σε άυλα και υλικά οφέλη

✓ Φήμη – Η σύνδεση της ΕΚΕ με την εξωτερική φήμη των επιχειρήσεων είναι πιθανότατα το πιο 
καθιερωμένο επιχείρημα υπέρ της ΕΚΕ στον χώρο των επιχειρήσεων.

✓ Δέσμευση – Η οργανωτική δέσμευση (OC) όπως περιγράφεται από τον Mowdays (1982) 
παρουσιάζει τη σχετική δύναμη της ταύτισης ενός ατόμου και της συμμετοχής του σε έναν 
συγκεκριμένο οργανισμό. Εννοιολογικά, μπορεί να χαρακτηριστεί από τουλάχιστον τρεις 
παράγοντες: α) ισχυρή πεποίθηση και αποδοχή των στόχων και των αξιών του οργανισμού, β) την 
προθυμία καταβολής σημαντικής προσπάθειας για λογαριασμό του οργανισμού · και γ) μία έντονη 
επιθυμία για διατήρηση της συμμετοχής στον οργανισμό

✓ Η μάθηση μπορεί να θεωρηθεί ως η διαδικασία ανάπτυξης των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και 
γνώσεων των εργαζομένων.

✓ Προσέλκυση καλύτερων εργαζομένων - οι εταιρείες με κοινωνική ευθύνη προσελκύουν 
καλύτερους εργαζομένους

✓ Μειωμένο ποσοστό αποχωρήσεων των εργαζομένων - Η οργανωτική δέσμευση (OC) οδηγεί σε 
μειωμένο ποσοστό αποχωρήσεων εργαζομένων, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι που είναι 
αφοσιωμένοι στον οργανισμό τους θα έχουν «έντονη επιθυμία να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους 
στον οργανισμό» (Mowday et al., 1982)

✓ Αποτελεσματικότητα - Οι ικανότητες που αποκτώνται εσωτερικά μέσω της διαδικασίας ΕΚΕ έχει 
υποστηριχθεί ότι οδηγούν σε μια πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων, η οποία είναι σύμφωνη με 
την άποψη της επιχείρησης για τους πόρους.



Εργαλεία & πρακτικές της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)



Εργαλεία εταιρικής ευθύνης

Σύμφωνα με την Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία (RRI) για την αποτελεσματική

εφαρμογή της ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στα εξής:

• Επιπτώσεις από τη λειτουργία των επιχειρήσεων: προσδιορισμός των κοινωνικών

και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους και αξιολόγηση της

σημασίας τους.

• Εργαλεία/πολιτικές για τον μετριασμό αυτών των επιπτώσεων: υιοθέτηση

προτύπων διαχείρισης για την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων και την

ελαχιστοποίηση των ως άνω επιπτώσεων.

• Οι ανησυχίες των ενδιαφερομένων: προσδιορισμός των σημαντικότερων

ενδιαφερομένων, κατανόηση και ιεράρχηση των ανησυχιών τους και ανάπτυξη

στρατηγικής για την ικανοποιητική αντιμετώπισή τους.

Πηγή : https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools

https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools


Παγκόσμια Πρωτοβουλία Υποβολής Εκθέσεων

(ΠΠYE-GRI)

H ΠΠYE είναι ένας διεθνής ανεξάρτητος οργανισμός, που πρωτοστάτησε στην υποβολή

αναφορών αειφορίας από το 1997 και είναι ανοιχτός σε κάθε τύπο οργανισμού που

επιθυμεί να αναφέρει δεδομένα βιωσιμότητας. H ΠΠYE βοηθά τις επιχειρήσεις και τις

κυβερνήσεις να κατανοήσουν και να επικοινωνήσουν τον αντίκτυπό τους σε κρίσιμα

ζητήματα βιωσιμότητας με αποστολή την ενίσχυση αποφάσεων που δημιουργούν
κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για όλους.



Το πρόγραμμα οικολογικής διαχείρισης και 

ελέγχου της ΕΕ (EMAS)
Το EMAS είναι ένα ιδιαίτερης αξίας εργαλείο διαχείρισης που αναπτύχθηκε από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εταιρείες και άλλους οργανισμούς με σκοπό την

αξιολόγηση, την αναφορά και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Το EMAS είναι ανοιχτό σε 

κάθε τύπο οργανισμού 

που επιθυμεί να βελτιώσει 

τις περιβαλλοντικές του 

επιδόσεις. Εκτείνεται σε 

όλους τους τομείς της 

οικονομίας και των 

υπηρεσιών και είναι 

εφαρμόσιμο παγκοσμίως.



ISO 26000 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ
Το ISO 26000 ορίζεται ως το διεθνές πρότυπο που αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους

οργανισμούς να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κοινωνικές

ευθύνες που είναι συναφείς και σημαντικές για την αποστολή και το όραμά τους, τις

λειτουργίες και τις διαδικασίες, τους πελάτες, τους εργαζόμενους/-ες, τις κοινότητες και

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

● Το πρότυπο ISO 26000 προορίζεται για 

καθοδήγηση και όχι για πιστοποίηση

● Παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη 

καταγραφή των κοινωνικών ευθυνών 

περιλαμβάνοντας βασικά θέματα και 

ζητήματα που σχετίζονται με αυτά.

ISO 26000 και Κοινωνική Ευθύνη των 

Οργανισμών



Ενδιαφερόμενα μέρη στην ΕΚΕ

Τα διεθνή πρότυπα για την 
εφαρμογή της ΕΚΕ στην 
επιχειρηματική στρατηγική 
περιλαμβάνουν ένα διάλογο 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
ως προϋπόθεση για τον 
καθορισμό των ουσιωδών 
πτυχών της ΕΚΕ και των 
αναφορών ΕΚΕ.

Το ISO 26000 ορίζει το 
«ενδιαφερόμενο μέρος» ως 
ένα "άτομο ή ομάδα που 
έχει συμφέρον από 
οποιαδήποτε απόφαση ή 
δραστηριότητα ενός 
οργανισμού."



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) εν 

δράσει- Καλές πρακτικές



Nestle - Δημιουργία Κοινών Αξιών
Η δημιουργία κοινών αξιών αφορά την βιώσιμη εκπλήρωση των προσδοκιών των μετόχων με παράλληλη συμβολή στην 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων. Πίσω από αυτό το όραμα βρίσκεται ένας μοναδικός σκοπός που 
οδηγεί τη Nestle: να ξεκλειδώσει τη δύναμη του φαγητού για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής για όλους, σήμερα και για τις 
επόμενες γενιές. Για να επιτευχθεί αυτό, η Nestle επικεντρώνεται σε τρεις αλληλένδετους τομείς που επηρεάζονται: τα 
άτομα και τις οικογένειες που εμπιστεύονται τα προϊόντα και τις μάρκες μας, τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται η Nestle 
και τον πλανήτη που παρέχει πρώτες ύλες για τα προϊόντα της Nestle. Οι μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της Nestle είναι:

• Όσον αφορά τα άτομα και τις οικογένειες, να βοηθήσουμε 50 εκατομμύρια παιδιά να ζουν πιο υγιεινή ζωή.

• Όσον αφορά τις κοινότητες που δραστηριοποιούμαστε, να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο 30 εκατομμυρίων στις 
κοινότητες που συνδέονται άμεσα με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

• Όσον αφορά τον πλανήτη, να πασχίσουμε για μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επιχειρηματική μας 
δραστηριότητα.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτές οι φιλοδοξίες, η Nestle προέβη σε μια σειρά δημόσιων δεσμεύσεων, αναλαμβάνοντας 
δράση για την εκπλήρωσή τους.

Πηγή: 

https://www.nestle.com/sites/default/files/20

21-03/creating-shared-value-report-2020-

en.pdf

https://www.nestle.com/sites/default/files/2021-03/creating-shared-value-report-2020-en.pdf


Nike - Βιώσιμη Καινοτομία

Η εταιρική στρατηγική ευθύνης και βιωσιμότητας 
της Nike χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990 
όταν η εταιρεία αντιμετώπισε εκτεταμένη δημόσια 
κριτική σχετικά με τις εργασιακές πρακτικές σε 
συνεργαζόμενα εργοστάσια. Σε απάντηση της 
απειλούμενης μάρκας της, η Nike ανέπτυξε ένα 
τμήμα εταιρικής ευθύνης που επικεντρώθηκε 
κυρίως στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
στα εργοστάσια και στη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 
παραγωγής. Από το 2009, η στρατηγική της Nike 
έχει εξελιχθεί ώστε να ενσωματώνει την εταιρική 
ευθύνη σε όλες τις επιχειρηματικές πτυχές, 
καθοδηγούμενη από την ομάδα «Βιωσιμότητας 
Επιχείρησης και Καινοτομίας». Με βάση μια 
εκτενή αξιολόγηση των επιπτώσεών τους σε όλη 
την αλυσίδα αξίας, η Nike διαπίστωσε ότι τα 
υλικά και η παραγωγή έχουν τον μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στο περιβάλλον, τους εργαζόμενους/-
ες και τις κοινωνίες στις οποίες 
δραστηριοποιείται, και ως εκ τούτου καθιστούν 
αυτούς τους τομείς κεντρικούς για την στρατηγική 
βιώσιμης καινοτομίας.

Πηγή:https://purpose-cms-production01.s3.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2018/05/14214951/NIKE_FY14-

15_Sustainable_Business_Report.pdf

https://purpose-cms-production01.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/05/14214951/NIKE_FY14-15_Sustainable_Business_Report.pdf


Nike - Βιώσιμη Καινοτομία

Επειδή ο επηρεασμός της συμπεριφοράς άλλων 
μερών στην αλυσίδα αξίας είναι απαιτητικός, η 
Nike επικεντρώνει τις προσπάθειές της για 
βιωσιμότητα στη φάση του σχεδιασμού, καθώς οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί καθορίζουν ένα 
μεγάλο μέρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του προϊόντος στη συνέχεια. Στους σχεδιαστές 
προϊόντων παρέχονται εργαλεία βαθμολόγησης 
που χρησιμοποιούν το Δείκτη Βιωσιμότητας 
Υλικών της Nike προκειμένου να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση των αποφάσεων για τα υλικά που 
θα χρησιμοποιήσουν, με κριτήριο τη βιωσιμότητα 
και την αποδοτικότητα, με στόχο κυρίως τη 
μείωση των λυμάτων και την επιλογή πιο 
αειφόρων υλικών. Εντείνοντας τις προσπάθειές 
της για τον εξορθολογισμό της βιώσιμης 
καινοτομίας σε όλη την εταιρεία, η Nike 
ενσωμάτωσε το τμήμα Βιωσιμότητας 
Επιχείρησης και Καινοτομίας στην Ομάδα 
Καινοτομίας της εταιρείας το 2013. (πηγή: Fink, 
2016, NYU Stern, διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/asse
ts/documents/Nike_Carly_04.2017%20-
%20Copy.pdf

Πηγή: 

https://purpose-cms-production01.s3.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2018/05/14214951/NIKE_FY14-

15_Sustainable_Business_Report.pdf

https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/Nike_Carly_04.2017%20-%20Copy.pdf
https://purpose-cms-production01.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/05/14214951/NIKE_FY14-15_Sustainable_Business_Report.pdf


Audi - “Σταθερά Audi”

Η στρατηγική «Σταθερά Audi», η οποία παρουσιάστηκε τον Μάιο του 
2019, αλλάζει πολλά πράγματα. Κατ’ αποτέλεσμα, η βιωσιμότητα 
μεταφέρθηκε στον πυρήνα της επιχειρηματικής δράσης, αλλάζοντας 
έτσι τον τρόπο με τον οποίο η Audi συντάσσει αναφορές για τις 
δραστηριότητές της, εντός του πλαισίου της «σταθερά βιώσιμης 
ανάπτυξης» - έναν από τους τέσσερις υπο -στόχους της στρατηγικής:

• Σταθερά πελάτης: Η Audi θέλει να γίνει η εταιρεία με τους 
περισσότερο ικανοποιημένους πελάτες.

• Σταθερά ηλεκτρικό: Η Audi παίρνει το προβάδισμα στη 
μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση είναι το 
κλειδί για περισσότερο βιώσιμη αυτοκίνηση παγκοσμίως.

• Σταθερά συνδεδεμένο: Η Audi δημιουργεί ένα ανοιχτό, 
ψηφιακό οικοσύστημα.

• Σταθερά βιώσιμης ανάπτυξης: Η Audi λειτουργεί 
υπεύθυνα, διαφανώς και με ακεραιότητα. Η Audi ενεργεί σε 
αρμονία με την οικολογία και την οικονομία, με μία σαφή 
μακροπρόθεσμη προοπτική.

Πωλήσεις ή περιβάλλον; Αγορά ή ηθική; Μεγιστοποίηση κέρδους ή 
ηθική; Περίμενε! Η Audi λέει "και" όχι "ή". Το παρελθόν έχει δείξει ότι η 
δράση χωρίς ηθική και αίσθηση αναλογίας δεν λειτουργεί.

Διαδραστικός χάρτης: Κάντε κλικ στον πίνακα για 

πρόσβαση στην ιστορία!
https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/su

stainability-reports/sustainability-report-2019-audi.pdf

https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/sustainability-reports/sustainability-report-2019-audi.pdf


Όμιλος H&M

Το να κάνουμε τη μόδα και τον σχεδιασμό προσβάσιμο σε 
όλους, με τρόπο που είναι καλό για τους ανθρώπους, τον 
πλανήτη και τη βιομηχανία μας, σημαίνει να είμαστε 
υπεύθυνοι. Μπροστά στις τεράστιες παγκόσμιες προκλήσεις 
και τον συνεχή μετασχηματισμό της επιχείρησής μας, το 
όραμα βιωσιμότητας της H&M παραμένει πιο επίκαιρο από 
ποτέ: να οδηγήσει την αλλαγή προς την κυκλική και θετική 
για το κλίμα μόδα, ούσα ταυτοχρόνως μια δίκαιη και ισότιμη 
εταιρεία.

Για να είναι μια δίκαιη και ισότιμη εταιρεία απαιτείται από την 
H&M να επιτρέπει την ίση πρόσβαση σε βιώσιμους πόρους 
και λύσεις. Η ανταπόκριση σε περιβαλλοντικές και 
υγειονομικές κρίσεις σημαίνει αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων ανισοτήτων. Και η πρόοδος απαιτεί να είμαστε 
ειλικρινείς, να ρισκάρουμε και να είμαστε πρόθυμοι να 
ηγηθούμε.

Η H&M μετατρέπει τη στρατηγική σε δράση μέσω του 
προγράμματος αλλαγής: το σύνολο των εργαλείων που 
καθοδηγούν την εταιρεία για την επίτευξη των στόχων 
βιωσιμότητας.

Πηγή :https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/03/HM-Group-

Sustainability-Performance-Report-2020.pdf

https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/03/HM-Group-Sustainability-Performance-Report-2020.pdf


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 

σας εργασία ως μέρος της ομάδας του προσωπικού;

• Πώς μπορείτε να βελτιώσετε την ΕΚΕ του οργανισμού 

σας μέσω της προσωπικής σας συνεισφοράς;

• Πιστεύετε ότι η ΕΚΕ είναι σημαντική; Εξήγησε γιατί.

Καταγράψτε τα κύρια συμπεράσματα και 

παρουσιάστε τα σε ολόκληρη την ομάδα (10 λεπτά).



«Η αειφορία μπορεί να εκληφθεί ως ο προορισμός - οι προκλήσεις, το όραμα, 

η στρατηγική και οι στόχοι, δηλαδή σε τι αποβλέπουμε, ενώ η ευθύνη αφορά 

περισσότερο στο ταξίδι - τις λύσεις, τις απαντήσεις, τη διαχείριση και τις 

δράσεις μας,δηλαδή πώς φτάνουμε εκεί ».- Wayne Visser, The Age of 

Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business
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Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.



Ο αθλητισμός ως πρεσβευτής της 

θετικής αλλαγής στην κοινωνία



Η σημασία μιας κοινωνικά υπεύθυνης διαχείρισης

Ο δεσμός μεταξύ της ποιότητας διαχείρισης και των δράσεων ΕΚΕ είναι στις ημέρες μας

πολύ σαφής. Οι οργανισμοί με ανώτερες δράσεις ΕΚΕ και διαχείριση είναι εκείνοι που

ενεργούν προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων μερών, από τους εργαζόμενους

και τους πελάτες έως την κοινότητα και την κυβέρνηση.

Η διαχείριση που καθοδηγείται από τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών (σε

αντίθεση με τους μετόχους) απαιτεί το «buy-in» (αποδοχή και προθυμία για ενεργή

υποστήριξη και συμμετοχή) των ηγετικών στελεχών της εταιρείας. Αυτό το «buy-in» οδηγεί

σε πρακτικές και πολιτικές υπέρ των ενδιαφερόμενων μερών που είναι κοινωνικά

υπεύθυνες. Για παράδειγμα, οι στάσεις των ηγετικών στελεχών καθορίζουν την τελική ηθική

συμπεριφορά ή τις ενέργειες υπέρ των εργαζομένων της εταιρείας.

Εν ολίγοις, εάν τα διευθυντικά στελέχη θέλουν οι εταιρείες τους να είναι πιο κοινωνικά

υπεύθυνες, το πρώτο βήμα είναι να εξετάσουν τις πρακτικές διαχείρισής τους. Η ποιοτική

διαχείριση που επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των ενδιαφερομένων οδηγεί σε ποιοτικές

κοινωνικές επιδόσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης για αθλητικούς οργανισμούς και

ενώσεις κατά την εφαρμογή δράσεων που έχουν επίδραση στις τοπικές κοινότητες.



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.



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 
αρνητικούς τίτλους σε 

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!



H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στη διαχείριση 

αθλητισμού: Πώς συνδέεται ο αθλητισμός 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 αυξανόμενη σημασία της ΕΚΕ για τους αθλητικούς 

οργανισμούς
✓ Οι αθλητικοί οργανισμοί έχουν συνειδητοποιήσει το πόσο μπορούν να επιδράσουν 

και το πόσο μπορούν να συμβάλλουν σε κοινωνικά την επίδραση που μπορούν να 

έχουν και τη συμβολή που μπορούν να κάνουν σε κοινωνικά προβλήματα και 

θέματα. Έχουν διευρύνει έτσι το πεδίο της εργασίας τους, επεκτείνοντας τις 

δραστηριότητές τους πέρα από τον αθλητισμό για να πραγματοποιήσουν κοινωνική 

συνεισφορά.

✓ Αυτός ο μετασχηματισμός και η αναδιάταξη της προσέγγισης πηγάζει τόσο από την 

επιθυμία να εξυπηρετήσει ηθική και δεοντολογική άποψη, όσο και την επιθυμία να 

υποστηρίξει ευγενείς σκοπούς και εκείνους που έχουν ανάγκη, αλλά και λόγω της 

συνειδητοποίησης των ωφελειών που μπορούν να αποφέρουν τέτοιες προσπάθειες 

για αυτούς και τους συνεργάτες/χορηγούς τους, επίσης.

✓ Είναι ευρέως κατανοητό ότι η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στον αθλητισμό ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα ενός οργανισμού και δημιουργεί πρόσθετη αξία για τους 

συνεργάτες και τους χορηγούς του.



Η αυξανόμενη σημασία της ΕΚΕ για τους αθλητικούς 

οργανισμούς
✓ Οι ενέργειες και το έργο που πραγματοποιεί ένας οργανισμός προς όφελος των 

κοινωνικών στόχων έχουν επίσης άμεση, θετική, επίδραση στη φήμη του - ειδικά σε 

εκείνους που δεν ακολουθούν τον αθλητισμό – καθώς, επίσης, και στη σχέση και την 

σύνδεση με την κοινότητα και θαυμαστές

✓ Έτσι, οι σχέσεις της κοινότητας, η συμβολή στην κοινωνία και οι κοινωνικοί σκοποί 

έχουν γίνει επιτακτική ανάγκη για τους αθλητικούς οργανισμούς.

✓ Οι χορηγοί δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για να εμπλακούν ή να αναλάβουν 

κοινωνικές πρωτοβουλίες μέσω του αθλητισμού

✓ Ως αποτέλεσμα, έχουν εμφανιστεί πολυάριθμες «κοινωνικά υπεύθυνες» οργανωτικές 

δράσεις που σκοπεύουν να ωφελήσουν τόσο τον οργανισμό όσο και την κοινωνία. Το 

Cause-related Marketing και cause branding είναι δύο παραδείγματα τέτοιων 

προσπαθειών.



Οι παράγοντες που προωθούν την ανάπτυξη της 

ΕΚΕ μέσω του αθλητισμού

•Οι οργανισμοί συνδέονται με την κοινωνία

•Η κάλυψη και η επιρροή που έχουν στη δημόσια σφαίρα

•Η σχέση τους με φιλάθλους, αρχές και χορηγούς

•Η προϋπάρχουσα συνεργασία τους με ιδιωτικές και δημόσιες οντότητες, που επιθυμούν να 
ακολουθήσουν κοινωνικά έργα και δράσεις

•Θεωρούνται ως εκπρόσωποι ομάδων στην κοινωνία και πρεσβευτές με επιρροή για την 
προώθηση σκοπών και μηνυμάτων

•Οι Αστικές Κοινωνικές Οργανώσεις, οι Δημόσιες Οντότητες και οι ιδιωτικές εταιρείες κατανοούν την 
επίδραση που μπορούν να έχουν οι αθλητικοί οργανισμοί σε κοινωνικά έργα και προσπαθούν να 
την αξιοποιήσουν



Δραστηριότητες ΕΚΕ στον αθλητισμό και μέσω αυτού

Η κοινωνική 

συνεισφορά από και 

μέσω αθλητικών 

οργανισμών μπορεί 

να περιλαμβάνει ένα 

εκτεταμένο φάσμα 

δράσεων και 

πρωτοβουλιών.

Οι πιο συνηθισμένοι 

τύποι τέτοιων 

ενεργειών 

περιλαμβάνουν:

Φιλανθρωπικές/αγαθοεργείς δωρεές

Εκστρατείες και δράσεις ευαισθητοποίησης για ποικίλα 
κοινωνικά ζητήματα και σκοπούς

Κοινοτικά προγράμματα ανάπτυξης

Εκπαιδευτικές Πρωτοβουλίες

Παροχή υποστήριξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας

Κάλεσμα για δράση από υποστηρικτές και οπαδούς τους

Εθελοντισμός και ακτιβισμός αθλητών

Εκστρατείες κατά των διακρίσεων



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 τους μπορεί να εξασφαλίσει αντίκτυπο σε μια 
δράση - οι αθλητές έχουν ιδιαίτερη επιρροή στους νέους 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



Λόγοι για τη συμμετοχή τους σε δράσεις ΕΚΕ

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 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



✓ Η χρήση της τοπικής και εθνικής επιρροής ενός συλλόγου για να κάνει καλό 
είναι κάτι που μπορεί να βελτιώσει τη θέση του συλλόγου στην τοπική 
κοινότητα, αλλά ταυτόχρονα να φωτίσει σημαντικά ζητήματα

✓ Εφαρμόζοντας την ΕΚΕ στον αθλητισμό, ένας σύλλογος μπορεί να γίνει πιο 
πολύτιμος για την κοινότητα και την πόλη του, κάτι που από μόνο του βοηθά 
έναν σύλλογο να προωθήσει περαιτέρω τον εαυτό του.

✓ Μεγάλοι διεθνείς αθλητικοί οργανισμοί - π.χ. UEFA, NBA, Barcelona, 
Manchester United - μπορούν, μέσω της εργασίας τους για την ΕΚΕ, να 
αποκτήσουν μια παγκόσμια εμβέλεια και ακόμη και να καλλιεργήσει γνώση 
σχετικά με ένα ζήτημα σε εντελώς διαφορετική κλίμακα από τις περισσότερες 
εταιρείες. Για τους τοπικούς συλλόγους, η χρήση της ΕΚΕ μπορεί να 
συνδράμει στο να έρθει κοντά η τοπική κοινότητα, ενώ την ίδια στιγμή το έργο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα καινοτόμο εργαλείο για την επίτευξη 
κερδοφορίας.

✓ Έχει καταστεί προφανές ότι με την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στον τρόπο 
λειτουργίας τους, οι αθλητικοί οργανισμοί μπορούν να αναπτύξουν ισχυρές 
και υγιείς σχέσεις με τις κοινότητές τους.

Οφέλη από δράσεις ΕΚΕ



Η συμμετοχή σε δραστηριότητες ΕΚΕ θεωρείται πλέον απαραίτητη για

τους αθλητικούς οργανισμούς:

✓ Οι άνθρωποι, ειδικά η νεολαία, δείχνουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον

για κοινωνικά ζητήματα. Έτσι, είναι σημαντικό για τους αθλητικούς

οργανισμούς να δείξουν ότι μοιράζονται και προωθούν τις ίδιες αξίες

με αυτούς, προκειμένου να αυξήσουν την απήχησή τους σε αυτούς

✓ Η δυσαρέσκεια των ενδιαφερομένων μερών και των οπαδών-

καταναλωτών για την απόδοση μίας φίρμας σχετικά με την EKE

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα ενός οργανισμού.

✓ Οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση και την

ανταπόκριση στις κοινωνικές ανησυχίες αποτελούν ένα ολοένα και πιο

σημαντικό συστατικό της σύγχρονης επιχείρησης και μια σημαντική

πτυχή της ΕΚΕ

Προαιρετικό ή αναγκαιότητα;



Τα οφέλη και η προστιθέμενη 

αξία της ΕΚΕ για αθλητικούς 

οργανισμούς



Η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις δράσεις και στον τρόπο λειτουργίας
τους μπορεί να δημιουργήσει άυλα στρατηγικά οφέλη για τους
αθλητικούς οργανισμούς:

Η προστιθέμενη αξία της ΕΚΕ για Αθλητικούς Οργανισμούς

Έχει ισχυρό και θετικό αντίκτυπο 
στη εκλαμβανόμενη φήμη του 

οργανισμού

Χρησιμεύει ως εργαλείο μάρκετινγκ 
για την προώθηση ενός αθλητικού 

οργανισμού και των 
συνεργατών/χορηγών του

Ενισχύει τη στάση των ανθρώπων 
απέναντι σε έναν αθλητικό 

οργανισμό

Οι οπαδοί νιώθουν ένα ισχυρότερο 
αίσθημα συμμετοχής όταν 

αντιλαμβάνονται ότι οι αγαπημένες 
τους ομάδες συμμετέχουν σε 

φιλανθρωπικές δραστηριότητες



Η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις δράσεις και στον τρόπο λειτουργίας τους
μπορεί να δημιουργήσει άυλα στρατηγικά οφέλη για τους αθλητικούς
οργανισμούς:

Η προστιθέμενη αξία της ΕΚΕ για Αθλητικούς Οργανισμούς

Μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη 
εμβέλεια τους στην κοινότητα

Μπορεί να διαφοροποιήσει έναν 
σύλλογο από τις αγώνες του

Βελτιώνει την εικόνα του 
οργανισμού στα μάτια του κοινού 

(ειδικά εκείνων που δεν 
παρακολουθούν τον αθλητισμό)

Έχει ένα ισχυρό και θετικό 
αντίκτυπο στην εκλαμβανόμενη 

φήμη του οργανισμού



Η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις δράσεις και στον τρόπο λειτουργίας τους
μπορεί να δημιουργήσει άυλα στρατηγικά οφέλη για τους αθλητικούς
οργανισμούς:

Η προστιθέμενη αξία της ΕΚΕ για Αθλητικούς Οργανισμούς

Ανοίγει το δρόμο για τους αθλητικούς οργανισμούς 
να οικοδομήσουν νέα σχέση με τους οπαδούς τους, 

την κοινότητα και τους ενδιαφερόμενους φορείς

Προσφέρει προστιθέμενη αξία και οφέλη στους 
χορηγούς/συνεργάτες τους που κερδίζουν με το να 
συνεργάζονται με έναν οργανισμό που έχει θετικό 

κοινωνικό αντίκτυπο στην κοινωνία

Παρέχει μία ευκαιρία να διευρυνθεί το εύρος της 
υπάρχουσας συνεργασίας με υπάρχοντες και νέους 

χορηγούς και συνεργάτες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τον 
αθλητικό οργανισμό να ενισχύσει υπάρχουσες 

συνεργασίες ή να προσελκύσει νέες

Μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειες προσέλκυσης 
πρόσθετης χρηματοδότησης για έναν οργανισμό, τόσο 

από ιδιώτες χορηγούς όσο και από εθνικές και 
διακρατικές αρχές που επιθυμούν να προωθήσουν 

σκοπούς αξιοποιώντας τη δύναμη και την επιρροή του 
αθλητισμού



Η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις δράσεις και στον τρόπο λειτουργίας τους

μπορεί να δημιουργήσει άυλα στρατηγικά οφέλη για τους αθλητικούς

οργανισμούς:

Η προστιθέμενη αξία της ΕΚΕ για Αθλητικούς Οργανισμούς

Ενισχύουν τη συνεργασία του αθλητικού 
συλλόγου με κοινωνικούς και πολιτικούς 

παράγοντες σε τοπικό επίπεδο

Δημιουργούν κοινωνικό κεφάλαιο για τον 
αθλητικό οργανισμό, που θα είναι εξαιρετικά 

επωφελές για αυτόν εάν βρεθεί υπό 
εξονυχιστικό έλεγχο ή όταν επιθυμεί να 

προωθήσει μια πολιτική μεταρρύθμιση ή 
δράση (π.χ. υποστήριξη για ένα νέο γήπεδο)

Τέτοιες δράσεις βοηθούν στην προώθηση 
της επωνυμίας και της επιρροής τους, η 

οποία με τη σειρά της μπορεί να βοηθήσει 
στην προσέλκυση νέων οπαδών ή 

συνεργασιών και χορηγιών από εταιρείες 
που επιδιώκουν να συνδεθούν με 

οργανισμούς με θετική εικόνα



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.



Μορφές στις οποίες 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 του να επισκέπτονται σχολεία στις περιοχές του για να 
συναντηθούν με μαθητές, 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 
Organizations (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



Mεγαλόπνοες Bλέψεις -

Παραδείγματα Δράσεων και 

έργων ΕΚΕ στον Αθλητισμό



NBA Cares

Το NBA Cares είναι το παγκόσμιο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης του πρωταθλήματος

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πραγματοποιώντας δράσεις ή 

υποστηρίζοντας έργα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Το έργο του καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

• Υγεία, ευεξία & προώθηση του ενεργού τρόπου ζωής

• Ψυχική υγεία

• Κοινωνική δικαιοσύνη

• Κοινοτική δέσμευση

• Εκπαίδευση

• Νεολαία και ανάπτυξη της οικογένειας

• Προστασία του περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες: https://cares.nba.com/mission/

https://cares.nba.com/mission/


Συνεργασία Barcelona – UNICEF

Η FC Barcelona είναι ο εταιρικός συνεργάτης της UNICEF από το 2006, σε μια συνεργασία 

που απέφερε έως τώρα 19 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα για τα προγράμματα του 

οργανισμού με σκόπο τη βελτίωση της ζωής των παιδιών σε όλο τον κόσμο

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Barcelona FC φέρει το λογότυπο της Unicef στη φανέλα 

της και δωρίζει 1,5 εκατομμύρια ευρώ στα έργα του οργανισμού κάθε χρόνο.

Τα δύο μέρη συνεργάζονται, επίσης, για την προώθηση του αθλητισμού στην ανάπτυξη 

και, επίσης, εργάζονται μαζί σε εκπαιδευτικά προγράμματα στη Γκάνα, τη Βραζιλία, τη 

Νότια Αφρική και την Κίνα.

Αυτή η υποχρέωση προς τη UNICEF επεκτείνεται σε μεμονωμένους παίκτες ενώ ο Λιονέλ 

Μέσι λειτουργεί ως υπερασπιστής για ευάλωτα παιδιά, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε 

διάφορες χώρες και μέρη σε όλο τον κόσμο για να ευαισθητοποιήσει και να υποστηρίξει τη 

UNICEF

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.unicef.org/partnerships/fc-barcelona

https://foundation.fcbarcelona.com/alliances/unicef

https://www.unicef.org/partnerships/fc-barcelona
https://foundation.fcbarcelona.com/alliances/unicef


Sports for Climate Action

Η Climate Action του ΟΗΕ, σε συνεργασία με τη Διεθνή
Ολυμπιακή Επιτροπή, ξεκίνησε μια δράση για το κλίμα στο
πεδίο του αθλητισμού, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη και
καθοδήγηση των αθλητικών παραγόντων προκειμένου να
λάβουν ενεργό ρόλο στην επίτευξη παγκόσμιων στόχων για
την κλιματική αλλαγή.

Ο Οργανισμός καλεί κυβερνητικά όργανα, αθλητικές
ομοσπονδίες, πρωταθλήματα και συλλόγους να
συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία και να συμβάλλουν στην
ανάπτυξη της ατζέντας κλιματικής δράσης στον αθλητισμό

Το Sports for Climate Action εργάζεται για δύο πρωταρχικούς
στόχους:
• Επίτευξη μιας σαφούς τροχιάς για την παγκόσμια

αθλητική κοινότητα για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής, μέσω δεσμεύσεων και συνεργασιών, σύμφωνα
με επαληθευμένα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της
μέτρησης, μείωσης και αναφοράς εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, σύμφωνα με το σενάριο για θερμοκρασία
αρκετά κάτω από τους 2 βαθμών Κελσίου, που
κατοχυρώθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού

• Χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό ως ενοποιητικό
εργαλείο για τη συνένωση και τη δημιουργία αλληλεγγύης
μεταξύ των παγκόσμιων πολιτών σχετικά με την
κλιματική δράση.

Περισσότερες πληροφορίες: https://unfccc.int/climate-
action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action

https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action
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Σας ευχαριστούμε !



Πώς να εφαρμόσετε πολιτικές 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE)

(ΕΚΕ)



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη- Σχεδιασμός και Εφαρμογή



Να 

αναγνωρίζουμε

τους επικεφαλής των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 

ΕΚΕ

Να θυμόμαστε τα κύρια υφιστάμενα πλαίσια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

της ΕΚΕ

Να

αναπτύσσουμε

Προγράμματα ΕΚΕ

Να μετράμε την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος ΕΚΕ

Να 

διακρίνουμε

τους τύπους συμπράξεων για προγράμματα ΕΚΕ

Στόχοι μάθησης



1. ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 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, υγιεία 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 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)



2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ 

ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ



Μια προτεινόμενη οργανωτική δομή για την ΕΚΕ

Διευθυντής

Επιτροπή ΕΚΕ

Εσωτερικός 
λογιστικός 
έλεγχος

Επιτροπή 
προώθησης 

των SDG
(Στόχοι 

Βιώσιμης 
Ανάπτυξης)

Επιτροπή 
Διαχείρισης 

Κρίσεων

Επιτροπή 
Προώθησης 
Εσωτερικού 

Ελέγχου

Κεντρική 
Επιτροπή 

Περιβάλλοντος

Επιτροπή 
Ασφάλειας και 
Υγείας στην 

Εργασία

Η Επιτροπή ΕΚΕ αποτελείται από 

Γενικούς Διευθυντές και ελέγχει το 

σύνολο των δραστηριοτήτων ΕΚΕ.



Μια προτεινόμενη οργανωτική δομή για την ΕΚΕ

Βασική 
Πολιτική

Συμμόρφωση με τις αρχές 
διαχείρισης

Οικονομικός, νομικός και ηθικός 
έλεγχος κινδύνου

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων 
δραστηριότητας και συζήτηση με 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη



Πώς να προωθήσετε την αλλαγή μέσα στον οργανισμό;

Συγκροτείστε 
μια επιτροπή

ΕΚΕ

Επιλέξτε ένα 
κατάλληλο 
εξωτερικό
πρότυπο 
σύγκρισης

Δημιουργήστε 
έναν κώδικα 
επιθυμητής

συμπεριφοράς

Εκπαιδεύστε 
τους

εργαζόμενους σε 
σχετικές έννοιες
της ΕΚΕ και  της
βιωσιμότητας

Καθοδηγείστε 
και εξασκείστε 
τα διευθυντικά

στελέχη να 
αναπτύξουν 
δεξιότητες

λήψης
αποφάσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Συμβουλευτείτε 

εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες και 

οργανισμούς με ειδική 

εμπειρία σε αυτόν τον 

τομέα



3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕ



Συμβουλές για την ανάπτυξη βιώσιμων προγραμμάτων ΕΚΕ

Χτίστε τη στρατηγική σας γύρω από τις κύριες 
δραστηριότητες του αθλητικού σας 
οργανισμού.

Αναγνωρίστε θέματα που έχουν σημασία για 
τους πελάτες, τους οπαδούς και το κοινό σας.

Αναπτύξτε πρωτοβουλίες ΕΚΕ που θα κάνουν 
τους/τις υπαλλήλους σας υπερήφανους.



Συμβουλές για την ανάπτυξη βιώσιμων προγραμμάτων 

ΕΚΕ

Υπολογίστε την απόδοση των επενδύσεων των 
προσπαθειών σας σχετικά με την ΕΚΕ για τα 
διευθυντικά στελέχη [Διευθύνοντα/-ουσα
Σύμβουλο (CEO), Οικονομικό/-ή διευθυντή/-ντρια
(CFO), Γενικό/-ή Διευθυντή/-ντρια Επιχειρήσεων 
(COO), Διευθυντή/-ντρια συστημάτων 
πληροφορικής (CIO)] και τους επενδυτές σας.

Διευρύνετε τον ορισμό της ΕΚΕ όσον 
αφορά την εταιρία σας.

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

Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

αναπτύξει ένα 

οργανωμένο πλαίσιο 

για την αναφορά / 

έκθεση, που συνδέει 

τις προσπάθειες με τις 

στρατηγικές 

προτεραιότητες για την 

επιχείρηση και 

ενημερώνει τα 

διευθυντικά στελέχη

και τους επενδυτές 

σας εάν οι 

προσπάθειές σας 

σχετικά με την ΕΚΕ 

επηρεάζουν την 

απόδοση της εταιρείας 

σας.



4. ΠΩΣ ΝΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΤΗN

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ENOΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕ



Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI - Global 

Reporting Initiative)

O GRI είναι ένας 

ανεξάρτητος, 

διεθνής οργανισμός 

που προσφέρει την 

παγκόσμια κοινή 

γλώσσα σε 

επιχειρήσεις και 

άλλους οργανισμούς 

για να επικοινωνούν 

τις επιπτώσεις τους

Η χρήση των προτύπων GRI για την 

υποβολή εκθέσεων ενισχύει τη 

λογοδοσία και αυξάνει τη διαφάνεια 

όσον αφορά τη συμβολή τους στη 

βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς οι 

πρωτοβουλίες τους για την ΕΚΕ 

περιγράφονται και μετρούνται με 

σαφήνεια. Η διαφάνεια και η 

λογοδοσία είναι ουσιαστικής 

σημασίας για τη συνεχή βελτίωση 

καθώς και για τις σχέσεις με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη.



Πρότυπα GRI

Πρότυπα 
GRI

Πρότυπα
Θέματα: 

οικονομικές, 
περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές 

γνωστοποιήσεις

Παγκόσμια 
πρότυπα: 

γενικές 
γνωστοποιήσεις 

και η 
προσέγγιση 
διαχείρισης

o Τα πρότυπα παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τις θετικές ή 

τις αρνητικές επιπτώσεις των 

οργανισμών στη βιώσιμη ανάπτυξη.

o Σχεδιάστηκαν κυρίως για να 

χρησιμοποιηθούν ως σύνολο, για να 

προετοιμάσουν μια έκθεση 

βιωσιμότητας εστιασμένη σε θέματα 

ενδιαφέροντος.



Προετοιμάζοντας μια έκθεση βιωσιμότητας

Μια έκθεση βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει

GRI 101 GRI 102

GRI 103
Ένα θέμα 

ενδιαφέροντος

Αναφορά



Προετοιμάζοντας μια έκθεση βιωσιμότητας

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες εδώ:

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards

GRI 101: περιλαμβάνει τα 
προαπαιτούμενα για την 

προετοιμασία μιας έκθεσης 
βιωσιμότητας σύμφωνα με τα 

Πρότυπα GRI

GRI 102: Περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με το προφίλ, 
τη στρατηγική, τη δεοντολογία και 
την ακεραιότητα ενός οργανισμού, 

τη διακυβέρνηση, τις πρακτικές 
συμμετοχής των ενδιαφερομένων 

και τη διαδικασία αναφοράς.

GRI 103: Διαχειριστική 
προσέγγιση

Θέματα ενδιαφέροντος: 
Οικονομικά, περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/


5. ΠΩΣ ΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΕ



ΕΚΕ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (Del Baldo, 2013)

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

κυβερνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων (BUS)

2. Μη κερδοσκοπικές-κυβερνητικές συνεργασίες

3. Μη κερδοσκοπικές-εταιρικές συνεργασίες: Είναι ένα όλο και πιο 

σημαντικό στοιχείο της εφαρμογής της ΕΚΕ

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

κοινωνικό ζήτημα



Μελέτη περίπτωσης εταιρικών σχέσεων ΕΚΕ : TOMS shoes

• Η TOMS Shoes είναι ευρέως γνωστή για το σχέδιο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της.

• Η εταιρεία ιδρύθηκε με ένα πρόγραμμα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης που δεν διαχωρίζεται από την
αποστολή της.

• Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της, η
TOMS πούλησε 10.000 ζευγάρια παπούτσια. Σήμερα,
η TOMS προμηθεύει με παπούτσια περισσότερες από
50 χώρες.

• Η TOMS συνεργάζεται με φιλάνθρωπους συνεργάτες
που ενσωματώνουν τα παπούτσια στα προγράμματά
τους για την ανάπτυξη της υγείας, της εκπαίδευσης,
της υγιεινής και της κοινότητας.

• Οι προσπάθειες της TOMS επικεντρώνονται στις
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις κάθε
πτυχής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

One for One concept

Όταν οι πελάτες 

αγοράζουν ένα ζευγάρι 

παπούτσια TOMS, 

παραδίδουν δωρεάν ένα 

ζευγάρι παπούτσια σε 

ένα παιδί που το έχει 

ανάγκη.



Μελέτη περίπτωσης συνεργασιών ΕΚΕ : TOMS shoes

Διανομή παπουτσιών TOMS στα παιδιά

• Η πλειοψηφία της διανομής προέρχεται από στρατηγικές συνεργασίες της TOMS με 

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με σημαντική τοπική δυναμική. Αυτοί οι οργανισμοί 

υπήρξαν το κλειδί για την επιτυχία του μοντέλου TOMS.

• Είναι υπεύθυνοι για να αποφασίσουν σε ποιες χώρες και σε ποιους ανθρώπους θα 

δοθούν τα παπούτσια TOMS. H TOMS διαδραματίζει ένα πολύ μικρό ρόλο σε αυτή 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά αντίθετα ενθαρρύνει τον συνεργάτη, που έχει 

επιλέξει, για να καθορίσει την καλύτερη τοποθεσία για τη δωρεά της.

• Είναι υπεύθυνοι να βρουν «κοινότητες που θα επωφεληθούν περισσότερο από τα 

παπούτσια TOMS λόγω οικονομικών, υγειονομικών και εκπαιδευτικών αναγκών και 

όπου οι τοπικές επιχειρήσεις δεν θα επηρεαστούν αρνητικά».



Μελέτη περίπτωσης συνεργασιών ΕΚΕ: NBA cares

Hoops for Troops
Στόχος: τιμά τα ενεργά και συνταξιούχα 
μέλη της υπηρεσίας και τις οικογένειές 

τους
Συνεργάτες: Υπουργείο Άμυνας, USO, 

TAPS, άλλοι στρατιωτικοί οργανισμοί και 
οργανισμοί που συνδράμουν 

βετεράνους

Mind Health
Συνεργάτες: Child Mind Institute, 

headspace, JED, CRISIS TEXT LINE, 
Kids Help Phone, MHA κ.λπ.

NBA FIT
Στόχος: παρέχει διάφορους ειδικούς της 

κοινότητας υγείας και πληροφορίες 
σχετικά με τη φυσική κατάσταση
Συνεργάτες: National Basketball 

Coaches Association, NBA Strength and 
Conditioning Coaches Association, NBA 

Physicians Association



Μελέτη περίπτωσης συνεργασιών ΕΚΕ : NBA cares

NBA Green
Στόχος: ευαισθητοποίηση και δημιουργία 

πόρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος

Συνεργάτες: Greens Sports Alliance

NBA Voices
Από τον Φεβρουάριο, το NBA γιορτάζει την 

ιστορία των Μαύρων και υποστηρίζει τη 
συνεχιζόμενη αναζήτηση της φυλετικής 

δικαιοσύνης, αναλαμβάνοντας δράση σε 
διάφορα επίπεδα που συγκεντρώνει τις 

φωνές, τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις των 
μαύρων παικτών, προπονητών, 

υπαλλήλων και οπαδών.

Βραβείο WNBA Cares Community 
Assist

Το Βραβείο WNBA Cares Community 
Assist Award αναγνωρίζει παραδοσιακά 
ένα άτομο που αντικατοπτρίζει καλύτερα 
το πάθος του WNBA να κάνει τη διαφορά 

στην κοινωνία.



6. Πώς να 

αξιολογήσετε τη 

διαδικασία και τα 

αποτελέσματα των 

πρωτοβουλιών σας



Πώς να αξιολογήσετε το πρόγραμμα ΕΚΕ σας

1. Συγκρίνετε την 
επιχείρησή σας με 

άλλες

2. Βελτιώστε τα 
εργαλεία και τις 

μεθόδους μέτρησής 
σας καθώς 
προχωράτε

3. Χρησιμοποιήστε 
βασικούς δείκτες 

απόδοσης (KPI) για 
να μετράτε στην 

πορεία

4. Καταλήξτε σε 
ξεκάθαρους στόχους 

έκβασης εξαρχής

5. Εφαρμόστε 
αναγνωρισμένα 

βιομηχανικά-
πρότυπα μέτρα



Πώς να αξιολογήσετε το πρόγραμμα ΕΚΕ σας

Πόσο 
συγχρονισμένη 

είναι η 
υπόλοιπη 

εταιρεία σας με 
το πρόγραμμα 

ΕΚΕ

Πώς 
αντιλαμβάνονται 
οι πελάτες σας 
το πρόγραμμα 

ΕΚΕ σας

Ένα πρόγραμμα ΕΚΕ δεν μπορεί να αξιολογηθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη 

δύο σημαντικά σημεία: οι άνθρωποι μας και οι πελάτες μας



Πώς να αξιολογήσετε το πρόγραμμα ΕΚΕ σας

Πρέπει να είστε σίγουροι ότι:

o Οι αξίες που προωθούνται από το τμήμα

ΕΚΕ πρέπει να είναι εναρμονισμένες με

την αξία της εταιρείας σας.

o Οι υπόλοιποι της εταιρείας σας τους

γνωρίζουν, τους κατανοούν και ζουν με

αυτούς.

Αυτό θα σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι,

επίσης, θα μειώσετε την ακούσια αρνητική

επίδραση που δημιουργείται από την εταιρεία

σας. Θα οδηγήσει σε ευρύτερη αποδοχή της

εργασίας της ομάδας σας από την υπόλοιπη

εταιρεία.

Για να το καταφέρετε αυτό, ίσως χρειαστεί να

κάνετε ποσοτικές ή ποιοτικές έρευνες για να

κατανοήσετε την τρέχουσα αντίληψή τους, τις

ενέργειες στις οποίες προβαίνουν και ακόμη

το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται από τις

δραστηριότητες ΕΚΕ της εταιρείας.

Το να παρατηρείτε πώς οι πελάτες σας

αντιλαμβάνονται το πρόγραμμα ΕΚΕ σας,

μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε την

αποτελεσματικότητα του προγράμματός σας.

Θα μπορούσε, επίσης, να σας βοηθήσει να

κερδίσετε την υποστήριξή τους και θα

μπορούσε να σας βοηθήσει να τους

εμπλέξετε στο πρόγραμμα ΕΚΕ σας.

Ένα παράδειγμα:

Το Body Shop Indonesia, το οποίο δεν

εντάσσει μόνο τους/τις υπαλλήλους του σε

εθελοντικά προγράμματα αλλά και τους

πελάτες του. Αυτός είναι ένας από τους

λόγους που το «The Body Shop» θεωρείται

ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες με

αποτελεσματική ΕΚΕ και υψηλό δείκτη (ESG)

[δείκτες που καταγράφουν επιδόσεις σε

θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και

εταιρικής διακυβέρνησης].



Άσκηση

Τι θα έκανε το 
πρόγραμμα ΕΚΕ 

σας βιώσιμο;

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
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Για περαιτέρω μελέτη

• https://gps.ucsd.edu/_files/faculty/gourevitch/gourevitch_research_bartter.

pdf

• https://momentumtelecom.com/corporate-social-responsibility-model-

toms-

shoes/#:~:text=TOMS%20was%20founded%20with%20a,is%20inseparab

le%20from%20its%20mission.&text=Today%2C%20TOMS%20gives%20

shoes%20in,hygiene%20and%20community%20development%20progra

ms.

• https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_51.htm

• https://cares.nba.com/

• https://blog.submittable.com/corporate-social-performance/

https://gps.ucsd.edu/_files/faculty/gourevitch/gourevitch_research_bartter.pdf
https://momentumtelecom.com/corporate-social-responsibility-model-toms-shoes/#:~:text=TOMS%20was%20founded%20with%20a,is%20inseparable%20from%20its%20mission.&text=Today%2C%20TOMS%20gives%20shoes%20in,hygiene%20and%20community%20development%20programs.
https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_51.htm
https://cares.nba.com/
https://blog.submittable.com/corporate-social-performance/


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 πιο πέρα, 

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;



Η ΕΚΕ ως εργαλείο για την αντιμετώπιση 

της αρνητικής δημοσιότητας

✓ Ένας οργανισμός μπορεί να αντιμετωπίσει και να

ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές εντυπώσεις ή αντιδράσεις

εφαρμόζοντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη

✓ Η επένδυση σε πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης μπορεί

να βοηθήσει στην οικοδόμηση καλής θέλησης για τους

οργανισμούς και στην ενίσχυση της κοινής γνώμης

✓ Μέσω της ΕΚΕ, οι οργανισμοί μπορούν να παρουσιάσουν

επιτυχία στις δραστηριότητες και τον τρόπο λειτουργίας

τους μεταφέροντας στο κοινό μια αρκετά διαφορετική και

θετική εικόνα

✓ Η ΕΚΕ θεωρείται επίσης ως έκφραση, από την πλευρά ενός

οργανισμού, για να έχει μια θετική συμβολή στην κοινωνία,

μετριάζοντας τις επιπτώσεις της αρνητικής δημοσιότητας

που μπορεί να αντιμετωπίσει

✓ Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους οργανισμούς να έχουν

θέσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ΕΚΕ προκειμένου να

διασφαλίσουν ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα θεωρούνται

ανειλικρινείς. Η εργασία τους για την ΕΚΕ θα πρέπει να

εκφράζει μια αυθεντική δέσμευση, για να έχει θετική

συμβολή σε κοινωνικά ζητήματα και δεν θα πρέπει να

αναζητούν ή να αναμένουν άμεσες αποδόσεις



«Βranding» για την πρωτοβουλία ΕΚΕ - Πώς να το 

καταφέρετε;

Εδώ, θα μοιραστούμε διάφορους τρόπους και συμβουλές
μέσω των οποίων ο οργανισμός σας μπορεί να
προσαρμόσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη μέσα στη
στρατηγική:

Η κύρια και πιθανώς πιο σημαντική συμβουλή είναι η
επιλογή του σωστού σκοπού. Δεν μπορεί κάθε
καμπάνια ΕΚΕ να είναι κατάλληλη για την επιχείρησή σας
ή τον αθλητικό σας οργανισμό. Και επίσης δεν μπορείτε να
«αρπάξετε» κάθε ευκαιρία ΕΚΕ. Αναζητήστε, λοιπόν, αυτή
που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή σας και αυτή που
σας αντιπροσωπεύει και επιδιώξτε την. Ίσως κάποια που
συνδέεται με την κληρονομιά ή τα έθιμα της τοπικής
κοινότητας. Για παράδειγμα, η ποδοσφαιρική ομάδα -
Μπάγερν Μονάχου και η συνεργασία της με την ADIDAS
για τη δημιουργία του «FC Bayern Hilfe e.V.». Στόχος είναι
η ενεργή και ανοιχτή επικοινωνία των κοινωνικών
δραστηριοτήτων του επιτυχημένου συλλόγου. Για να
αποτραπεί η αποξένωση του επαγγελματικού
ποδοσφαίρου από τους υποστηρικτές του και να
διατηρηθούν οι τοπικές ρίζες μέσω συμβολικών μέσων
σύνδεσής τους και κληρονομιάς, ένα καλό παράδειγμα
αποτελεί η κλασική εμφάνιση των παικτών της Μπάγερν
Μονάχου ντυμένοι με δερμάτινα παραδοσικά παντελόνια
Teutonic.



Μια άλλη συμβουλή είναι να συμμετέχουν όλοι στον

οργανισμό. Όλα τα τμήματα πρέπει να βρίσκονται

στην ίδια σελίδα για να συνεισφέρουν στην εκστρατεία

ΕΚΕ. Όταν η ομάδα διαχείρισης και το προσωπικό

βρίσκονται στην ίδια σελίδα, αυτό δημιουργεί

συνέργεια και συνεπή επικοινωνία με τους πελάτες.

Αυτό βοηθά επίσης τη φίρμα σας να φαίνεται πιο

αυθεντική. Για παράδειγμα, μια άλλη ποδοσφαιρική

ομάδα, αυτή τη φορά στη Βουλγαρία - PFC Lokomotiv

Plovdiv, και η συνεργασία με τη βάση οπαδών της

ομάδας. Η Lokomotiv Plovdiv συνεργάζεται με τοπικά

ιδρύματα στην πόλη της Plovdiv προκειμένου να

ευαισθητοποιήσει για θέματα υγείας ή πρωτοβουλίες

που σχετίζονται με την πανδημία COVID 19 και οι

οπαδοί είναι υπεύθυνοι για την παράδοση τροφής και

τη συγκέντρωση χρημάτων για τους ανθρώπους που

έχασαν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της

πανδημίας. Αυτή η πρωτοβουλία κατέδειξε μεγάλη
αφοσίωση και αυθεντικότητα.

«Βranding» για την πρωτοβουλία ΕΚΕ - Πώς να το 

καταφέρετε;



Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα από τα βασικά εργαλεία μάρκετινγκ στον 21ο αιώνα. Είναι
αυτονόητο, ότι ο οργανισμός σας πρέπει να φροντίσει να το χρησιμοποιεί στο έπακρο.
Αλλά, πρέπει να είστε προσεκτικοί. Δεν μπορείτε απλά να «καμαρώνετε» για αυτό που κάνετε για
την κοινωνία, διαφορετικά οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι γίνεται για τη δημοσιότητα και ότι
δεν είστε αυθεντικοί. Βεβαιωθείτε ότι η ανάρτησή σας και η χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης γίνεται με έναν γνήσιο τρόπο. Τα παραδείγματα του Major League Baseball στις ΗΠΑ
δείχνουν πώς όλες οι ομάδες προσπαθούν να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να
κάνουν tweet συλλογικά για συγκεκριμένες καμπάνιες. Αυτό δείχνει ότι ολόκληρο το πρωτάθλημα
ανησυχεί για συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα. Όχι μόνο ένα μέλος ή μια ομάδα!

«Βranding» για την πρωτοβουλία ΕΚΕ - Πώς να το 

καταφέρετε;



Το σχέδιό σας πρέπει να έχει κατά νου - ‘’ Πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε με τον σωστό τρόπο, να
διαφοροποιηθούμε και να βεβαιωθούμε ότι η φίρμα μας στέκεται ’’. Δείχνοντας στους πελάτες σας ότι
υποστηρίζετε κάτι, καθιερώνετε την επιχείρησή σας σαν κάτι που υφίσταται για λόγους που είναι
σπουδαιότεροι από την απλή "κερδοφορία":

Το όραμα είναι η λέξη που χωρίζει ανθρώπους και οργανισμούς. Έχοντας μια «ξεκάθαρη»
προοπτική για το τι είναι ο οργανισμός σας και στη συνέχεια έχοντας ένα όραμα για το τι θέλετε να
γίνει. Πώς μπορείτε να εκτελέσετε την καμπάνια. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι μεταφέρετε αυτό το
όραμα στους/στις εργαζόμενους/-ές σας - τη διεύθυνση και το προσωπικό, ώστε να μπορέσουν να
αισθανθούν μέρος αυτού του οράματος. Όπως προαναφέρθηκε, θα αισθανθούν πιο χρήσιμοι,
εμπνευσμένοι και παραγωγικοί. Θα γνωρίζουν, για τι προσπαθούν. Αυτό δημιουργεί την ομάδα και
ενώνει τις δυνάμεις. Όπως είπαμε, μην εντάσσεστε απλά σε κάθε καμπάνια EKE. Κατανοείστε την
επιχείρησή σας και στη συνέχεια φανταστείτε τι ταιριάζει καλύτερα στους στόχους σας.

«Βranding» για την πρωτοβουλία ΕΚΕ  - Καταστρώνοντας 

σχέδιο!



Αφού αποφασίσατε και εμπνεύσατε τα στρατεύματά σας, τώρα πρέπει να «Προβείτε σε

πράξεις». Ξεκινήστε να ασχολείστε ενεργά με τα πράγματα που συνδέονται με τη φίρμα σας.

Βασικά, είναι αυτό που κάνετε, όχι αυτό που λέτε. Σαν να λέτε στους ανθρώπους ότι νοιάζεστε για

το περιβάλλον. Πρέπει να δείξετε στους ανθρώπους ότι το εννοείτε. Κάνετε μία δωρεά σε ένα

περιβαλλοντικό ερευνητικό έργο, ίσως επεξεργάζεστε πράσινες πρωτοβουλίες για το γραφείο σας,

βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό σας ανακυκλώνει και έχει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για να το

πράξει. Αυτό θα αποδείξει ότι πραγματικά εννοείτε αυτό που λέτε.

«Βranding» για την πρωτοβουλία ΕΚΕ  - Καταστρώνοντας 

σχέδιο!



Παρακολουθήστε προσεκτικά τις πρωτοβουλίες σας: Ενώ το πρόγραμμά σας για την ΕΚΕ πρέπει
πάντα να είναι κάτι περισσότερο από μια στρατηγική μάρκετινγκ, κάθε πρωτοβουλία πρέπει να
παρακολουθείται σωστά. Η εκστρατεία ΕΚΕ πρέπει πάντα να είναι κάτι περισσότερο από μια
στρατηγική μάρκετινγκ, αλλά παρ’ όλα αυτά, πρέπει να παρακολουθείτε πώς επηρεάζει τη φήμη σας. Αν
η καμπάνια σας έχει πραγματικά απήχηση στο κοινό. Αγγίζει την ομάδα-στόχο; Συμβάλλει στην
αξιοπιστία, την καθιέρωση της επωνυμίας σας κ.λπ. Όταν παρακολουθείτε και αναφέρετε σωστά τα
αποτελέσματα, θα βλέπετε πώς λειτουργεί η καμπάνια σας για την ΕΚΕ και αν χρειάζεται να αλλάξετε
κάτι!

«Βranding» για την πρωτοβουλία ΕΚΕ  - Καταστρώνοντας 

σχέδιο!



Πώς συμβάλλει η ΕΚΕ στο αθλητικό σας brand!

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω - η ΕΚΕ είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη δημιουργία ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος και διαφοροποίησης. Από την άλλη πλευρά, ο αθλητισμός έχει ήδη τη δύναμη να

ενώνει τους ανθρώπους και να δημιουργεί περιβάλλοντα για την ενίσχυση του κοινωνικού

κεφαλαίου. Όσον αφορά τη στρατηγική και την εμπορική σκοπιά, η ΕΚΕ, μπορεί να εφαρμοστεί

απόλυτα στον αθλητισμό ως ένα καινοτόμο εργαλείο για την επίτευξη δημιουργίας κερδοφόρων

αξιών. Ο αθλητικός σας οργανισμός μπορεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα ΕΚΕ εκτός αθλητισμού ή

εάν η εκστρατεία σχετίζεται με τη φυσική αγωγή, ο αθλητικός σας οργανισμός θα νιώσει σαν στο

σπίτι του. Αυτό ονομάζονται S-CSR. Η FIFA, για παράδειγμα, δημιούργησε το «Football for Hope».

Αυτή η πρωτοβουλία χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο για να συμβάλει στην καλύτερη κοινωνική

ανάπτυξη, προσφέροντας χρηματοδότηση, προπόνηση, κτίριο εγκαταστάσεων και δωρεάν

εξοπλισμό.



Πώς συμβάλλει η ΕΚΕ στο αθλητικό σας brand!

Ο αθλητισμός παρέχει ένα μοναδικό περιβάλλον για μια καμπάνια ΕΚΕ. Ο αθλητικός οργανισμός, ειδικά οι
επαγγελματικοί, έχουν απλώς μεγαλύτερη εμπορική απήχηση από τον εταιρικό κόσμο. Περισσότερη έλξη στη
νεολαία, πολιτιστική ένταξη, καλύτερη προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίηση για τη
βιωσιμότητα και πιθανώς περισσότερη προσοχή στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει σίγουρα η σημασία του
αθλητισμού ως εργαλείου για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό ενισχύει τη δημόσια εικόνα των αθλητικών
οργανισμών και, κατά συνέπεια, καθορίζονται όλο και περισσότερα προγράμματα ΕΚΕ είτε θεσπίζονται μέσω
αθλητισμού είτε μέσω άλλων συνεργασιών.

Ένα άλλο ποδοσφαιρικό παράδειγμα είναι η Λίβερπουλ και οι προσπάθειές τους να συνεργαστούν με την κοινότητα
για την ανάπλαση της περιοχής του Άνφιλντ ή, όπως προαναφέρθηκε, της PFC Lokomotiv Plovdiv, αλλά αυτή τη
φορά η γυναικεία ομάδα και η πρωτοβουλία της "Μαζί στην Πρόληψη«, που προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει για τον
καρκίνο του μαστού και για τον αγώνα σχετικά με την πρόληψή του. Ο σύλλογος χρησιμοποιεί την εμπορική του
απήχηση και το βήμα του για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας και ταυτόχρονα να προωθεί το γυναικείο
ποδόσφαιρο στη Βουλγαρία.



Οικονομικά οφέλη από την ΕΚΕ!

Το καλό με την ΕΚΕ είναι ότι δεν συνεισφέρει μόνο

στην κοινωνία και τη δική σας εμπορική απήχηση ή

αξιοπιστία της φίρμας σας, αλλά, επίσης, έχει και

οικονομικά οφέλη ανεξάρτητα για ποιον αθλητικό

οργανισμό ή επιχείρηση πρόκειται. Τα οφέλη της ΕΚΕ

έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελετών. Το

68% των αποτελεσμάτων από αυτές τις μελέτες

δείχνουν τη θετική σχέση μεταξύ της ΕΚΕ και της

οικονομικής απόδοσης του οργανισμού. Ερευνητές

από το London Business School και το Πανεπιστήμιο

του Harvard μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές.

Ο κύριος στόχος ή σκοπός μιας επιχείρησης είναι να

δημιουργήσει αξία και κέρδη για τους ιδιοκτήτες και τα

τους μετόχους, αλλά στις μέρες μας, οι επιχειρήσεις

έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα οικονομικά οφέλη δεν

προκύπτουν μόνο από τη μεγιστοποίηση

βραχυπρόθεσμων κερδών αλλά και από την επένδυση

στην προστασία του περιβάλλοντος.



Οικονομικά οφέλη από την ΕΚΕ!

Εάν η καμπάνια σας ΕΚΕ σχετίζεται με το περιβάλλον, πιθανότατα θα μειώσετε την

κατανάλωση πόρων και τα ρυπογόνα απόβλητα. Αυτό θα μειώσει τους λογαριασμούς

ενέργειας, το κόστος των πρώτων υλών και την απολύμανση και θα συμβάλει στην

καλύτερη ανταγωνιστικότητα και στην κερδοφορία. Όσον αφορά αυτές τις

περιβαλλοντικές επενδύσεις, στον περιβαλλοντικό τομέα, είναι γνωστές ως ευκαιρίες

διπλού κέρδους - για τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον. Η φήμη της εταιρείας, λόγω

της εξοικονόμησης κόστους μέσω περιβαλλοντικών αλλαγών, αλλάζει προς το

καλύτερο. Όχι μόνο αυτό, αλλά τα αποτελέσματα από έρευνες επισημαίνουν ότι οι

άνθρωποι που γνωρίζουν ότι τα προϊόντα προέρχονται από μια εταιρεία που

συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και έχει κοινωνική συνείδηση, είναι

πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα. Για έναν στους πέντε ανθρώπους, η απόφαση

αγοράς επηρεάζεται ανάλογα με την ΕΚΕ της εταιρείας.

Αυτή η συνειδητοποίηση έχει προκύψει από διάφορους παράγοντες. Η

παγκοσμιοποίηση, για παράδειγμα, έχει διευρύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες

και την οργανωτική πολυπλοκότητα. Νέες ευθύνες είναι τώρα σε δράση, ιδίως για τις

αναπτυσσόμενες χώρες. Οι πολιτικές ΕΚΕ εντός της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να

επιφέρουν το μέγιστο αντίκτυπο και τις καλύτερες επενδύσεις σε αυτές τις χώρες. Ο

στόχος είναι τα κράτη μέλη να αναπτύξουν όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες ΕΚΕ

και να αυξήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τη συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ.



Οικονομικά οφέλη από την ΕΚΕ!

Η επένδυση σε προγράμματα γνώσης και η ανάπτυξη γνώσης θα οδηγήσει σε καλύτερο εργατικό δυναμικό.

Πιο αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό. Οι εργαζόμενοι/-ες θα ήθελαν να παραμείνουν στον οργανισμό γιατί, όπως

αναφέρθηκε παραπάνω, θα νιώσουν σαν να κάνουν τη διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος θα μειωθεί από

την πρόληψη και την επανεκπαίδευση. Στη συνέχεια, θα μειωθούν οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους

νεοπροσληφθέντες/-φθείσες εργαζόμενους/-ες και αυτοί θα συμμετέχουν περισσότερο και θα τους παρέχονται

περισσότερα κίνητρα και, ως εκ τούτου, θα είναι πιο παραγωγικοί. Όσο καλύτερη είναι η φήμη της εταιρείας ή

της αθλητικής ομάδας, τόσο πιο εύκολο είναι να προσληφθούν εργαζόμενοι/-ες – διοίκηση ή προσωπικό.

Η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή στην κοινωνία θα δημιουργήσει θετικές ανακοινώσεις στον τύπο ενώ

περισσότερες καμπάνιες ΕΚΕ θα ξεκινήσουν. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη σχέση με τις ανώτερες αρχές και

στην πιθανότητα για μελλοντικές επιχειρήσεις. Η ΕΚΕ μπορεί, επίσης, να συμβάλει σε μεγαλύτερη

ανταγωνιστικότητα και μειώνει τον κίνδυνο ξαφνικής βλάβης στη φήμη και τις πωλήσεις τους. Οι επενδυτές θα

είναι πιο πρόθυμοι να παράσχουν οικονομικούς πόρους σε τέτοιες επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα. Οι

πρωτοβουλίες ΕΚΕ κινούν το ενδιαφέρον για την Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D - Research and development) με

γνώμονα τη βιομηχανία και πυροδοτούν την επιχειρηματικότητα, τον ανταγωνισμό και την επέκταση της

αγοράς. Αναπτύσσουν, επίσης, νέες αγορές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας. Επιπλέον, οι δραστηριότητες

ΕΚΕ στην Έρευνα και Ανάπτυξη προωθούν την καινοτομία στην πρωτογενή βιομηχανία μας και διευρύνουν τις

ευκαιρίες προστιθέμενης αξίας.



"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 !


