


 «Η ππεπζπλόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέωζε ηωλ 
επηρεηξεκαηηώλ λα επηδηώθνπλ εθείλεο ηηο πνιηηηθέο, λα 
ιακβάλνπλ εθείλεο ηηο απνθάζεηο ή λα αθνινπζνύλ εθείλεο 
ηηο δξάζεηο πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο αμίεο 
ηεο θνηλωλίαο καο»  

(Howard Bowen, ν παηέξαο ηεο εηαηξηθήο θνηλωληθήο επζύλεο) 

 “Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε είλαη ε έλλνηα ζύκθωλα κε 
ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο ελζωκαηώλνπλ ζε εζεινληηθή 
βάζε θνηλωληθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο 
ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηηο επαθέο 
ηνπο κε άιια ελδηαθεξόκελα κέξε”  

(Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή, Πξάζηλε Βίβινο, 2001)  



 “Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε είλαη ε νηθεηνζειήο 

δέζκεπζε ηωλ επηρεηξήζεωλ γηα έληαμε ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξαθηηθέο θνηλωληθώλ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ δξάζεωλ, πνπ είλαη πέξα από όζα 

επηβάιινληαη από ηε λνκνζεζία θαη έρνπλ ζρέζε κε 

όινπο όζνη άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνληαη από ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπο”  

(Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλωληθή 

Δπζύλε) 
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1850 - 1914 

Απιή θηιαλζξωπία θαηά ηελ πεξίνδν 
βηνκεραλνπνίεζεο ηεο παξαγωγήο 

1910 - 1960 

Η ΔΚΔ αλαπηύζζεηαη ζην πιαίζην ηωλ 
γεληθόηεξωλ δηεξγαζηώλ γηα δηεθδίθεζε 

αλζξώπηλωλ δηθαηωκάηωλ θαη 
ειεπζεξηώλ. Οη εξγαδόκελνη 

αλαβαζκίδνληαη ζε θξίζηκν ζπζηαηηθό 
ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ νξγαληζκώλ 

1960 -1990 

Οη δξάζεηο ΔΚΔ ππεξβαίλνπλ ηα όξηα 
ηωλ νξγαληζκώλ θαη απεπζύλνληαη θαη 

ζην εμωηεξηθό ηνπο πεξηβάιινλ 

1990 - ζήμερα 

Η ΔΚΔ παίξλεη ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή 
θαη κεηαηξέπεηαη ζε ζπλώλπκν ηεο 

Βηωζηκόηεηαο 











 

 Τν θαηλόκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.  

 Η έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο.  

 Η κεγαιύηεξε επαηζζεηνπνίεζε ηεο παγθόζκηαο θνηλήο γλώκεο.  

 Η άλνδνο ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ θαη ε βειηίωζε ηνπ κνξθωηηθνύ επηπέδνπ.  

 Η εηθόλα θαη ε θήκε ηωλ επηρεηξήζεωλ πνπ είλαη θνηλωληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ππεύζπλεο  

 Τα όξηα ηωλ δπλαηνηήηωλ ηνπ θξάηνπο.  

 Η ζεκαζία θαη ν ξόινο ηωλ ελδηαθεξόκελωλ κεξώλ.  

 Η απμαλόκελε ζεκαζία ηεο γλώζεο.  

 Οη θνηλωληθά ππεύζπλεο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξνζέιθπζεο 

θαιύηεξωλ θαη εμεηδηθεπκέλωλ ζηειερώλ.  

 Η πηζηνπνίεζε ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ.  

 Η εηαηξηθή θνηλωληθή επζύλε εληζρύεη ηελ εηαηξηθή εηθόλα θαη πξνωζεί ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε.  







Αγορά Περιβάλλον Εργαζία Κοινωνία 

Τι έτοσμε ήδη κάνει? 

Ποια είναι ηα δσναηά 

ζημεία μας? 

Γιαηί ηο κάνοσμε? 

Τι άλλο θα 

μπορούζαμε να 

κάνοσμε? 



ISO 14000 by Region
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• Introduced 1998 

• By 2005: 763 factories, 

47 countries 

• Introduced 1995 

• By 2002: 37,000 factories, 

112 countries  

SA 8000 by Region

Asia

Europe

N. 

America

S. 

AmericaAfrica

http://www.sa-intl.org/


Principles of SR 
1. Ethical behaviour  2. Respect for rule of law  

 3. Respect for international norms of behaviour 

  4. Respect for  and considering of stakeholder interests 

5. Accountability  6. Transparency  

 7. Precautionary approach  8. Respect for human rights 

Organizational Governance 
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Core Subjects Implementing SR 

7.2  
Defining scope 

7.5 
 Implementing in daily practise 

7.7 
Evaluating performance 

 
7.8 

Enhancing credibility 
 

7.4  
Integrating into organization 

7.3 Working With Stakeholders 

7.3 Communicating 



CSR Management: 

CSR reporting becomes ‘mainstream’ 

% of Large Firms Issuing a CSR Report 

64% 



CSR Management: 

CSR reporting becomes ‘mainstream’ 

Global Reporting Initiative (GRI) 

A multi-stakeholder initiative 
www.globalreporting.org  

 

 

International Standards of Accounting and 

Reporting (ISAR) 

A project of UNCTAD 
www.unctad.org/isar 


