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Παράλληλα, το Συνέδριο αποτέλεσε την αφορμή για την 
επίσημη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής 
Διακήρυξης (European 2020 Manifesto), καλώντας τις 
ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις σημαντικές 
δεσμεύσεις της, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας.

Οι 4 βασικοί πυλώνες
Στο συνέδριο, οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από 4 άξονες, 
οι οποίοι αποτελούν βασικούς πυλώνες της Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας, παρουσιάζονται μέσω του προγράμ-
ματος και αποτελούν προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επι-
χειρηματικής Διακήρυξης 2020:

1. Ηγεσία και Επιχειρηματική Ηθική
Η Πρόεδρος Δ.Σ. του CSR HELLAS και Δ/ρια ΕΚΕ του Ομί-
λου Τιτάν, Μαρία Αλεξίου, και ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
του CSR Europe, Stefan Crets, ανέπτυξαν τις σύγχρονες 
διαστάσεις της εταιρικής υπευθυνότητας και της επιχειρη-
ματικής ηθικής, που συνοψίζονται στο κείμενο της Ευρω-

παϊκής Επιχειρηματικής Διακήρυξης 2020. 
Η Διακήρυξη καλεί τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να 
εργαστούν από κοινού και να αναλάβουν δράση σε τρεις 
στρατηγικές προτεραιότητες κατά τη διάρκεια των πέντε 
ετών που ακολουθούν μέχρι το 2020, ώστε: 
α. να τεθούν η απασχολησιμότητα και η κοινωνική ισότητα 

Μεγάλο συνέδριο με τίτλο ‘‘Growing on Ethics 

/ Last Call to Action for Europe 2020” διοργά-
νωσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, το CSR Hellas 
με την ευτυχή συγκυρία συμπλήρωσης 15 ετών 
λειτουργίας. Το συνέδριο στέφθηκε με επιτυχία 
και προσέλκυσε προσωπικότητες του επιχειρη-
ματικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, 

της Κοινωνίας των Πολιτών, από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό. Πιο συγκεκριμένα, το συνέδριο παρακολούθησαν 
συνολικά περισσότεροι από 220 συμμετέχοντες, οι οποίοι 
ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Ευρωπαϊκή Επιχει-
ρηματική Διάσκεψη (Enterprise 2020 Summit) στις 16 
και 17 Νοεμβρίου 2015, στις Βρυξέλλες, όπου, εκτός των 
άλλων, θα παρουσιαστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα 
αποτελέσματα του έργου “Growing on Ethics”.

Με το συνέδριο έκλεισε, επίσης, το τυπικό μέρος των ερ-
γασιών του συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Διά 
Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έργου “Growing 
on Ethics”, που το CSR Hellas ανέλαβε να συντονίσει πριν 
από δύο χρόνια, με σκοπό να αναδειχθούν πτυχές της 
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Σε αυτή τη διετή πορεία 
το CSR Hellas συνεργάστηκε με αξιόλογους εταίρους από 
Ελλάδα (Knowl), Κύπρο (Intercollege), Πορτογαλία (ACEGE 

& ISQ) και Ελβετία (SEC Genève). 

Όλα όσα ειπώθηκαν στο μεγάλο συνέ-
δριο ‘‘Growing on Ethics / Last Call to 
Action for Europe 2020”

Οι προτεραιότητες για την ΕΚΕ
CSR Hellas

Η Λούκα Κατσέλη στη συνέντευξη Τύπου για την
Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Διακήρυξη 2020
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ως προτεραιότητες σε επίπεδο διοίκησης, διαχείρισης και 
αλυσίδων αξίας
β. να δεσμευθούν οι επιχειρήσεις προς τις κοινωνίες, τις 
πόλεις και τις περιφέρειες ότι θα αναπτύξουν και θα εφαρ-
μόσουν νέες αειφόρους μεθόδους παραγωγής, κατανάλω-
σης και για τα προς το ζην
γ. να τεθεί η διαφάνεια και ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δράσης.
Στην ανάγκη ο επιχειρηματικός κόσμος να ενώσει τις δυ-
νάμεις του σε μια προσπάθεια να αναλάβει πρωτοβουλίες 
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της υπεύθυνης επι-
χειρηματικής συμπεριφοράς και στην εξάλειψη των δια-
κρίσεων όλων των ειδών, αναφέρθηκαν το μέλος Δ.Σ. του 
Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ΣΕΒ και Πρόεδρος 
Δ.Σ. της Αλουμίνιον της Ελλάδος, Σπύρος Κασδάς και ο 
Βασίλης Ραμπάτ, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. της  Ένωσης Ανω-

τάτων Στελεχών Επιχειρήσεων και Διευθύνων Σύμβουλος 
της Xerox Hellas. Επίσης, τόνισαν πως είναι αναγκαία η 
ένταξη σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό προσεγγίσεων καλής 
διακυβέρνησης, καθώς και όρων περιβαλλοντικού, κοινω-
νικού και ηθικού χαρακτήρα στις στρατηγικές των σύγχρο-
νων επιχειρήσεων. 
Σχετικά με το ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τον 
τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέ-
ριμνα για τη βελτίωση των συνθηκών που επηρεάζουν 
την επιχειρηματικότητα, μίλησε ο κ. Tomislav Ivancic, 
Επικεφαλής Ομάδας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη 
Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρη-
ματικότητας και Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Διευθυντής Ιδρυματικής 
Αρίστευσης και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Επίκου-
ρος Καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τόνισε τη σημασία που έχουν 
οι έγκαιρες πληρωμές στην προώθηση της υπεύθυνης επι-

χειρηματικότητας, ενώ παράλληλα παρέπεμψε στα αποτε-
λέσματα της σχετικής έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο 
του έργου “Growing on Ethics”.

2. Διαφάνεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Στη συγκεκριμένη ενότητα, συμμετείχαν εκπρόσωποι δι-
εθνών και εθνικών φορέων καθώς και εκπρόσωποι της 
Ελληνικής Πολιτείας και της Ολλανδικής Κυβέρνησης. Ο 

Δημήτρης Βλάσσης, Διευθυντής του προγράμματος του 
ΟΗΕ για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, με το Δρα 
Ηρακλή Μοσκώφ, Εθνικό Εισηγητή για την καταπολέμηση 
της Εμπορίας Ανθρώπων στο Υπουργείο Εξωτερικών της 
Ελληνικής Κυβέρνησης και τον Κωνσταντίνο Μπακούρη, 
Πρόεδρο Δ.Σ. της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, αναφέρ-
θηκαν στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και 
Πολιτείας προκειμένου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν 
αποδοτικές δράσεις αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων.
Ο Ton Boon von Ochssée, ως Επικεφαλής Προγραμμάτων 
Διεθνών Συμβάσεων ΕΚΕ, στη Γενική Διεύθυνση Εξωτε-
ρικών Σχέσεων του Ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών 
και ο Πάκης Παπαδημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του CSR 
Hellas και Διευθυντής Εταιρικής Ποιότητας στον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε., μίλησαν για όσα οφείλει μια επι-
χείρηση να λαμβάνει υπόψη της ώστε να εξασφαλίζει τη μη 
εμπλοκή της σε φαινόμενα παραβίασης των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν 
πλέον διεθνοποιημένα, ενώ παράλληλα έκαναν εκτενή 
αναφορά στα εργαλεία που οι εταιρείες και τα Επιχειρημα-
τικά Δίκτυα/Οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν με 
σκοπό την εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων σχετικών 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της σφαίρας επιρροής 
τους.
Ακόμη, ο Rafael Fuertes Martinez, Γενικός Διευθυντής του 
Ιδρύματος Mas Familia στην Ισπανία, ανέλυσε τους τρό-
πους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβά-

Τα 4 panels του μεγάλου συνεδρίου
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λουν στην παροχή ενός νέου περιβάλλοντος εργασιακών 
συνθηκών, με έμφαση στην ισορροπία εργασιακής και 
προσωπικής ζωής, κάνοντας επίσης λόγο για τη διαδικασία 
ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτι-
κές των επιχειρήσεων ως μια διαδικασία πολιτισμικής και 
οργανωτικής αλλαγής.

3. Καινοτομία, Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κατά τη διάρκεια της τρίτης θεματικής ενότητας, ο Ευθύμιος 
Βιδάλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, ανέπτυξε τον τρόπο με τον οποίον μπορούν οι επι-
χειρήσεις να συμβάλουν μέσω της καινοτομίας στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, ενώ σημείωσε και τις προϋποθέσεις για να ενθαρ-
ρυνθεί και να επιταχυνθεί η επιθυμητή καινοτομία.
Από την πλευρά τους, η Ναυσικά Ζευγώλη, Μέλος Δ.Σ. του 
CSR Hellas και Υπεύθυνη του Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης 
& Κοινωνικής Συνεισφοράς της Vodafone, και η Margarida 

Segard, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ινστιτούτου Τεχνο-

λογίας και Ποιότητας στην Πορτογαλία (ISQ), ανέπτυξαν τις 
θέσεις τους σχετικά με το ερώτημα εάν η καινοτομία είναι 
μόνο τεχνολογικής φύσης ή αφορά και νέους τρόπους σκέ-
ψης, που εκτείνονται σε θέματα βιωσιμότητας, τονίζοντας πα-
ράλληλα πως η καινοτομία συνδέεται με το όραμα και τις αξίες 

της εταιρείας και πρέπει να διαπερνά τη στρατηγική της. Ειδι-
κότερα, οι δύο ομιλήτριες στάθηκαν και στην άμεση σχέση του 
έργου “Growing on Ethics” με την ενίσχυση τέτοιας νοοτροπίας 
και την άνωθεν τήρηση δεσμεύσεων με σκοπό την προώθηση 
αντίστοιχης κουλτούρας.
Την εμπειρία τους και τα διδάγματα από προγράμματα βιώσι-
μης ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν στους φορείς που εκπρο-
σωπούσαν, παρουσίασαν οι Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος 
Ρεθύμνου, και ο Δρ. Σγουρής Σγουρίδης, Αναπληρωτής Κα-
θηγητής στο Masdar Institute. Οι ομιλητές μοιράστηκαν με το 
κοινό τον προβληματισμό κατά πόσο παρόμοια προγράμματα 
μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν ως πρότυπα για υιοθέ-
τηση από αντίστοιχους φορείς.

4. Απασχολησιμότητα, Δεξιότητες και Προσόντα
Στη συζήτηση αναπτύχθηκε ενδιαφέρουσα θεματολογία· η 
Celia Moore, Πρόεδρος Δ.Σ. του CSR Europe και Διευθύ-
ντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΙΒΜ Αγγλίας, μαζί 
με το Δρα Νίκο Βέττα, Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Οι-
κονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και Καθηγητή στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέλυσαν προβλήματα 
απασχολησιμότητας που σε μεγάλο ποσοστό οφείλονται στην 
περιορισμένη συνεργασία ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής 

 Το συνέδριο προσέλκυσε προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών

 Έντονο ενδιαφέρον και για την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Διακήρυξης 2020
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Οι νέοι αγκαλιάζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε η βράβευση των νικητριών ομάδων του 2ου Φοιτητικού Διαγωνισμού 
για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής» με θέμα εργασιών «Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Επιχειρείν, ως μοχλός 
ανάπτυξης». Πρόκειται για ένα θεσμό που συνδιοργανώνεται από κοινού με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με 
την υποστήριξη της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Ελλάδα.
Οι συμμετέχοντες υπέβαλαν στο CSR Hellas εργασίες με θέμα «Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο επιχειρείν 
ως μοχλός ανάπτυξης», με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους κλάδους τουρισμού, ναυτιλίας, αγροτο-δι-
ατροφής.
Οι τρεις νικήτριες ομάδες βραβεύτηκαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου συνεδρίου που διοργάνωσε το CSR Hellas, “Growing 
on Ethics / Last Call tο Action for Europe 2020” ενώπιον προσωπικοτήτων του επιχειρηματικού κόσμου από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Το βραβείο για τις τρεις νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους σε εκπαι-
δευτική επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες καθώς και τη συμμετοχή 
των νικητών στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Enterprise 2020 του CSR Europe τον Νοέμβριο.
Η Ρένα Κουμάντου, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, δηλώνει για τον Φοιτητικό Διαγωνισμό: «Τα αποτελέσματα 
του 2ου Φοιτητικού Διαγωνισμού μάς γεμίζουν ικανοποίηση και ελπίδα. Η ποιότητα, αλλά και ο αυξημένος αριθμός των 
εργασιών που υποβλήθηκαν, είναι η απόδειξη ότι οι νέοι δείχνουν ενδιαφέρον για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-

νης. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο σχηματίστηκαν οι ομάδες εργασίας των φοιτητών μαρτυρά ότι οι συνεργασίες μεταξύ 
πανεπιστημίων, ακόμα και μεταξύ τμημάτων, είναι όχι μόνο εφικτές, αλλά παρουσιάζουν και αξιοσημείωτη δυναμική».
Οι τρεις νικήτριες εργασίες του 2ου Φοιτητικού Διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες:
«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Νεοφυείς Επιχειρήσεις»: Μάλτα Ειρήνη - Παν/μιο Μακεδονίας, Μόκα Ελένη - Εθνικό 
& Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Ποντικίδου Βασιλική - Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης
«Η ΕΚΕ αρωγός στην τουριστική και αγροτική σύμπραξη στο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης - Η περίπτωση της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας»: Βέρος Αλέξανδρος - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καραγιάννης Θωμάς - Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, Πνιγούρα Μαρία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τσατσαρώνη Αικατερίνη - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
«Η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα στις Μικρομεσαίες Ασφαλιστικές & Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις ως Μοχλός Οι-
κονομικής Ανάπτυξης»: Αγγελόπουλος Νικόλαος-Αλέξανδρος, Ζαχαράκης Ιωάννης, Κωσταρέλος Κυριάκος - Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την υποστήριξη της Αντι-
προσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

κοινότητας και σχολίασαν την αναντιστοιχία που παρατηρείται 
μεταξύ των αναγκών της αγοράς και της προσφοράς προσό-
ντων που διαθέτουν οι υποψήφιοι απασχολούμενοι.
Στην παρέμβασή της η Δρ.  Έφη Μπάσδρα, Πρόεδρος του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και Αναπληρώτρια Καθη-
γήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ανέπτυξε την καινοτόμο προσέγγιση σύνδεσης των υποτρο-
φιών με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, δείχνοντας το 
δρόμο που η Πολιτεία μπορεί να ακολουθήσει στην προσπά-
θειά της να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Παι-
δείας, με στόχο τη διασύνδεσή της με την απασχολησιμότητα.
Ως παραδείγματα καλής πρακτικής, ο Αθανάσιος Κεφάλας, 
Γενικός Διευθυντής, Bentonite & Perlite Intermediates της 
Imerys, αναφέρθηκε στην ανάγκη οι επιχειρήσεις να παρέ-

χουν δυνατότητες απασχόλησης ανοίγοντας τις πόρτες τους 
ιδιαίτερα στους νέους μέσω προγραμμάτων απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας, ενώ ο Γιώργος Γκόνος, Διευθύνων 
Σύμβουλος της McCain Foods Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
αναφέρθηκε στο έργο που η εταιρεία του υλοποιεί σε συνερ-
γασία με το CSR Hellas και το  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και 
το οποίο αφορά στην προσπάθεια υποστήριξης αποκλεισμέ-
νων από την αγορά αγροτών, με στόχο την επανεκκίνηση της 
αγροτικής παραγωγής και δη τη δημιουργία διαμοιραζόμε-
νης αξίας. Τέλος, ο Δρ. Ιωάννης Σαλαμούρης, Πρόεδρος της 
Κοιν.Σ.Επ. Knowl για την Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 
και εταίρος του προγράμματος “Growing on Ethics”, αναφέρ-
θηκε στην ανάγκη της ουσιαστικής προώθηση της υπεύθυνης 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης.


