


Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ενδιαφέρει όλους μας γιατί αντανακλά 
τις βασικές αρχές της κοινωνίας στην οποία ζούμε.

Ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρές, οι οποίες μέσα από το υπεύ-
θυνο “επιχειρείν” μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική, περιβαλλοντική 
και κοινωνική τους αποτελεσματικότητα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθε-
σμα. 
 
Ενδιαφέρει τους εργαζόμενους, γιατί διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλ-
λον δημιουργικό και ανταποδοτικό. 

Ενδιαφέρει τους καταναλωτές, οι οποίοι όλο και περισσότερο ενδιαφέρο-
νται για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά “διαπιστευτήρια” των προϊόντων 
και υπηρεσιών που αγοράζουν. 

Ενδιαφέρει τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες θέλουν να γνωρίζουν ότι συ-
νυπάρχουν με επιχειρήσεις και μοιράζονται τις ίδιες αξίες και προβληματι-
σμούς. 

Ενδιαφέρει τους επενδυτές, οι οποίοι πιστεύουν ότι η υπεύθυνη επιχειρη-
ματική συμπεριφορά στηρίζει τις επιχειρήσεις μακροπρόθεσμα και χρειά-
ζεται ενθάρρυνση. 

Ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους, όπου κι αν ζουν, οι οποίοι προσδοκούν 
από τις εταιρίες που εδρεύουν στην Ευρώπη να συμπεριφέρονται σύμφωνα 
με τις Ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, όπου κι αν λειτουργούν. 

Τέλος, ενδιαφέρει τα παιδιά μας και τις μελλοντικές γενεές, οι οποίες  απαι-
τούν να ζήσουν σε έναν κόσμο που σέβεται τους ανθρώπους και τη φύση.        

“Σήμερα οι καταναλωτές  
απαιτούν από τις επιχειρήσεις 

όχι μόνον να μην   δημιουργούν 
προβλήματα, αλλά να αρχίσουν 

να βρίσκουν λύσεις για τα  
ήδη υπάρχοντα” 

 Richard Steckel, 
AddVenture Network Inc. 

“Η πρόκληση είναι να βρεθούν 
τρόποι για να περάσουν οι ιδέες 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

ευθύνης από τις πολυεθνικές 
και μεγάλες εταιρίες στo 

μεγάλο πλήθος των 16 εκατ. 
ευρωπαϊκών μικρομεσαίων”

Ella Joseph, 
Institute for Public Policy

“Δεν έχουμε κληρονομήσει τη γη από τους γονείς 
μας, την έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας”
WWF



ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ’07
ΑΞΙΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ελάτε να ζήσετε μαζί μας μια διαφορετική εκδήλωση 

Για πρώτη φορά μεταφέρεται στην Ελλάδα η εμπειρία που έχει αναπτυ-
χθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης από το CSR Europe και τους εθνι-
κούς του εταίρους. 

Πρόκειται για μια πρωτότυπη διπλή εκδήλωση για την ΕΚΕ
•    Συνέδριο & 
•   Έκθεση Καλών Πρακτικών 

Πραγματοποιείται από το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη, τον αρμόδιο φορέα για την ΕΚΕ στην Ελλάδα, 

την 30η Μαΐου 2007

στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο ΔΑЇΣ
(Τέρμα οδού Σωρού – Παράδεισος Αμαρουσίου)

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευρύτερη διάδοση της έννοιας της ΕΚΕ 
στις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, και η ανάδειξη 
καλών πρακτικών στους τομείς εφαρμογών της.  

Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη μεγάλων και μικρών επιχειρήσε-
ων, στελέχη επιχειρηματικών οργανώσεων που τις εκπροσωπούν, ιδιο-
κτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς, συνδέσμους νέων 
επιχειρηματιών, στελέχη δημόσιας διοίκησης και δημόσιων οργανισμών, 
φοιτητές καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

“Όλο και περισσότεροι 
Ευρωπαίοι καταναλωτές λένε 
ότι σημαντικός παράγοντας για 
να αγοράσουν ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία κάποιας εταιρίας είναι 
η δέσμευσή της στην εταιρική 
κοινωνική ευθύνη”  
MORI Report 

“Πρέπει να πιάσουμε την αλλαγή 
από το χέρι αλλιώς, πράγμα που 
είναι πολύ πιθανό, η αλλαγή θα 
μας πιάσει από το λαιμό” 
Winston Churchill



Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ακαδημίας 61 – 106 79 – Αθήνα
τηλ. 210 – 3387422 
fax   210 – 3387424
diktio@csrhellas.gr

Το χαρτί του παρόντος δεν έχει υποστεί χλωρίωση

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 
είναι Μη Kερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο 
2000.

Στόχοι του είναι η προώθηση της έννοιας της Κοινωνικής 
Ευθύνης των επιχειρήσεων και η προαγωγή της ιδέας της  
Κοινωνικής Συνοχής στην Ελλάδα.

Οι παραπάνω στόχοι πραγματώνονται μέσα από:

τη συνεχή ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών στον 
τομέα αυτό, 
τη δικτύωση και συνεργασία με επιχειρήσεις, συλλογι-
κούς και άλλους φορείς σε κάθε επίπεδο για την ανταλ-
λαγή και διάχυση πληροφοριών, 
την ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας 
και του κοινού για την κοινωνική δράση και συμβολή 
των επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επί-
πεδο, 
την κινητοποίηση και ανάπτυξη συνεργασιών για την 
προώθηση προγραμμάτων συλλογικής προσφοράς και 
την από κοινού αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημά-
των, 
τη μεταφορά, προσαρμογή και διάδοση καλών πρακτι-
κών στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και της εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης. 

Σήμερα (Μάϊος 2007) μέλη του είναι 91 επιχειρήσεις και 6 
επιχειρηματικοί φορείς. 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(CSR Europe), είναι το ηγετικό επιχειρηματικό δίκτυο για 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) με πάνω από 60 διε-
θνικές επιχειρήσεις ως μέλη. Ιδρύθηκε το 1995 ύστερα από 
προτροπή του τότε Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
Jacques Delors προς τις ηγετικές Ευρωπαϊκές Διεθνικές 
Επιχειρήσεις. Στόχος του είναι η  υποστήριξη των επιχει-
ρήσεων στην ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις καθημερινές τους 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Ταυτόχρονα, το CSR Europe δημιούργησε ένα δίκτυο εθνι-
κών εταίρων για προώθηση της ΕΚΕ σε εθνικό επίπεδο. 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 22 εθνικοί εταίροι σε χώρες της 
Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που συμβάλ-
λουν σε μια διεθνική ανταπόκριση στο Ευρωπαϊκό επιχει-
ρηματικό και πολιτικό πρόγραμμα για την ΕΚΕ. 

Το Ελληνικό Δίκτυο είναι μέλος του CSR Europe από την 
ίδρυσή του.    
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Το Ελληνικό Δίκτυο 
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Επικοινωνία

Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο 
ΔΑЇΣ


